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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo promover a descrição semântica do significado de 

sentenças com o verbo de cópula ser e elaborar uma proposta didática para o caso das sentenças 

em que ele é empregado. Para isso, mapeia-se a descrição já existente desse verbo tanto nas 

principais gramáticas tradicionais de língua portuguesa, como as de Cunha (1980), Bechara 

(2009), Azeredo (2014), quanto nas gramáticas descritivas de Castilho (2019), Mateus et al. 

(1983), Neves (2011), todas escritas nos séculos XX e XXI. Diante desse quadro, analisa-se 

como os conceitos e as definições do chamado predicado nominal, presentes na Nomenclatura 

Gramatical Brasileira (NGB) e nas gramáticas, chegaram a dois livros didáticos aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD): ‘Português: linguagens’ (7° ano do ensino 

fundamental) e ‘Ser Protagonista: Língua Portuguesa’ (3° ano do ensino médio). Pretende-se 

também examinar como os autores desenvolvem e propõem aos alunos a reflexão linguística 

sobre essa estrutura nas partes destinadas aos exercícios. Para tanto, procura-se mostrar que 

tanto as contribuições semânticas da Semântica Formal (SF) para o estudo do significado das 

sentenças com noções básicas da teoria dos conjuntos (cf. descrição em Quadros-Gomes e 

Sanchez-Mendes 2018 para o português) como a proposta de Frege (1892) sobre sentido e 

referência auxiliam na compreensão do significado das sentenças formadas com o verbo ser. A 

análise demonstra que a contribuição semântica desse item vai muito além do suporte da flexão, 

estando envolvido em processos de pertencimento e inclusão de conjuntos e de igualdade de 

termos. Por fim, apresenta-se uma proposta de ensino por meio da elaboração de cinco oficinas 

que visa propor uma forma alternativa para os estudos com o verbo de cópula ser, nas duas 

etapas da educação básica, sob o pressuposto da aprendizagem ativa de Pilati (2017). 

PALAVRAS-CHAVE: Semântica Formal. Verbo ser. Predicação. Composicionalidade. 

Seleção Semântica. Aprendizagem Ativa. 

  



ABSTRACT 

The present work aims to promote the semantic description of the meaning of sentences with 

the copula verb to be (pt.: ser) and to elaborate a didactic proposal for the case of the sentences 

in which it is used. For this, the existing description of this verb is mapped in the main 

traditional Portuguese grammars, such as those of Cunha’s (1980), Bechara’s (2009), Azeredo’s 

(2014), and in the descriptive grammars of Castilho’s (2019), Mateus et al’s (1983), Neves’s 

(2011), all written in the 20th and 21st centuries. Given this situation, it is analyzed how the 

concepts and definitions of the so-called nominal predicate, present in the Nomenclatura 

Gramatical Brasileira (NGB) and in the grammars, are found in two textbooks approved by 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD): ‘Português: linguagens’ (7th year of 

elementary school) and ‘Ser Protagonista: Língua Portuguesa’ (3rd year of high school). It is 

also intended to examine how the authors develop and propose students the linguistic reflection 

on this structure in the parts intended for exercises. Therefore, we seek to present that both the 

contributions of Formal Semantics (SF) for the study of the meaning of sentences with basic 

notions of set theory (cf. description in Quadros-Gomes and Sanchez-Mendes 2018 for 

Portuguese) and Frege’s (1892) proposal on meaning and reference help in understanding the 

meaning of the sentences formed with the verb to be. The analysis shows that the semantic 

contribution of this item goes far beyond a role as inflection support, being involved in 

processes of belonging and inclusion to sets and equality of terms. Finally, a teaching proposal 

is presented through the elaboration of five workshops that aim to propose an alternative way 

for studies with the copula verb to be, in the two stages of basic Brazilian education, under the 

assumption of active learning by Pilati (2017). 

KEYWORDS: Formal Semantics. Verb to be. Predication. Compositionality. Semantic 

Selection. Active Learning. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a tradição gramatical, o verbo de cópula é apenas um elemento de 

ligação, desprovido de significado, sendo, usualmente, chamado de verbo não-significativo. Ele 

forma o chamado predicado nominal no qual o predicativo do sujeito torna-se núcleo do 

predicado, pois o verbo não expressa propriamente ação, mas somente um estado do sujeito. A 

função do predicativo, por sua vez, é de caracterizar o sujeito. No ambiente escolar, muitas 

vezes, os alunos não encontram a relação esperada entre essa descrição e o modo pelo qual se 

intui a significação dessa classe de verbo, tanto na questão de o verbo não ter significado quanto 

de o predicativo do sujeito não ser considerado um complemento do verbo. 

Assim sendo, torna-se necessário promover a descrição semântica do significado da 

sentença com o verbo de cópula ser para além da tradição gramatical, que o considera apenas 

um elemento de ligação entre o sujeito ao predicativo do sujeito, já que as sentenças Sócrates é 

mortal, Paulo é brasileiro, Cariocas são brasileiros, Chico Buarque é o vencedor do prêmio 

Camões, Tom é um gato parecem estabelecer relações distintas entre os termos que as 

compõem, e outras tantas sentenças com o verbo ser. Dessa forma, a pesquisa é relevante aos 

estudos gramaticais na área de língua portuguesa para tirar o verbo da marginalização 

gramatical em que se encontra, pois desconfia-se que o verbo ser não seja apenas um elemento 

de ligação, como a análise sintática tradicional prevê. 

Na tentativa de compreender a relação que o verbo ser estabelece entre o sujeito e o 

predicativo, partimos da tradição gramatical, afinal, os preceitos gramaticais não são 

dispensáveis, precisamos tê-los como base para a (des)construção de nossas crenças. Para isso, 

mapeamos as definições e classificações dos termos que compõem as sentenças de cópula nas 

gramáticas de Cunha (1980), Bechara (2009) e Azeredo (2014), que não tratam exclusivamente 

do verbo de cópula ser, já que essas abordagens mais tradicionais dos estudos linguísticos 

descrevem o predicado nominal de forma abrangente; só uma vez por outra que é apresentada 

alguma particularidade de um verbo específico. Além disso, foi revista a descrição das 

sentenças de cópula nas gramáticas descritivas de Mateus et al. (1983), Neves (2011) e Castilho 

(2019), que proporcionaram uma visão mais ampla e aprofunda das sentenças com os verbos 

copulativos não somente pela definição de cada termo, mas da relação que esses termos 
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estabelecem na sentença, principalmente nas sentenças formadas com o verbo de cópula ser, 

que passa a ganhar uma descrição mais refinada. 

Ao fazer essa revisão bibliográfica, adveio o interesse em analisar como os conceitos 

e as definições do chamado predicado nominal chegam aos livros didáticos. Para isso, 

selecionou-se dois livros aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), em 

vigor entre os anos de 2015 a 2019: ‘Português: linguagens’ (7° ano do ensino fundamental), 

de William Cereja e Thereza Magalhães e ‘Ser protagonista: língua portuguesa’ (3° ano do 

ensino médio), obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pelas Edições SM. 

Justifica-se a seleção desses dois livros didáticos por dois motivos. O primeiro é 

prático: como já trabalhei com eles nas escolas em que lecionei, sabia de antemão, pela 

experiência didática, que algumas definições causavam incômodo não somente em mim, mas 

também nos alunos. O segundo motivo provém do interesse em analisar detalhadamente como 

o mesmo conteúdo é apresentado nos livros didáticos em etapas diferentes do ensino de língua 

portuguesa, mesmo que eles não pertençam a uma mesma coleção ou editora. 

Diante do material analisado, buscou-se nas áreas da Semântica e da Pragmática 

Formais os fundamentos teóricos para a descrição linguística. Pela abordagem da Semântica 

Formal, os conceitos de composicionalidade e predicação, as noções básicas da Teoria dos 

Conjuntos e a proposta de Frege sobre sentido e referência auxiliam na compreensão do 

significado dessas sentenças. Já pela abordagem da Pragmática Formal, foi possível explicitar 

o significado de sentenças tautológicas e metafóricas com esse verbo de cópula. Assim sendo, 

observou-se que essas duas áreas de estudos linguísticos já possuem ferramentas para a 

compreensão do significado para as sentenças com a cópula ser. Dessa forma, percebe-se que, 

mesmo que se assuma que o verbo ser seja um mero suporte da flexão, dizer apenas isso esconde 

a complexidade que essas sentenças apresentam. Assim, na passagem pelas operações de 

pertencimento, de inclusão e igualdade, já podemos ver que as operações semânticas presentes 

nas sentenças com esse verbo não são vácuas.  

Diante desse quadro, o desafio passou a ser conjugar os conhecimentos já adquiridos 

nas áreas da Semântica e da Pragmática Formais ao ensino de língua portuguesa voltado para a 

educação básica de forma diferente do que vem sendo proposto ao longo dos anos: teoria 

linguística e prática de exercício. Adotamos, para isso, a metodologia da aprendizagem ativa de 

Pilati (2017) na elaboração de cinco oficinas que objetivam tornar os alunos sujeitos ativos na 

compreensão dos fenômenos linguísticos, em especial as relações dos termos das sentenças 

formadas com o verbo ser para a construção do significado geral delas. 
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O presente trabalho, portanto, tem por objetivo não somente promover a descrição 

semântica do significado da sentença com o verbo de cópula ser como elaborar uma proposta 

didática para o caso das sentenças de cópula ser. Percebe-se que foram realizados dois recortes 

importantes: o primeiro é a escolha por trabalhar com um único verbo da classe dos verbos de 

cópula. Constatou-se que a oposição entre ser, estar e parecer entraria no campo do aspecto, 

que é um tema rico e importante de se trabalhar na educação básica, mas que fugiria ao que está 

sendo proposto neste trabalho. O segundo recorte se refere às análises de apenas sentenças 

declarativas formadas por sujeito, verbo de cópula e predicativo. De fato, o verbo ser é um 

elemento versátil e aparece em outras construções como partícula de realce, sentido existencial, 

orações subjetivas e predicativas, mas, neste trabalho, porém, esses usos não serão objetos de 

análise. 

Por fim, esta dissertação está estruturada em 4 capítulos: no primeiro capítulo, 

apresenta-se o levantamento da descrição do predicado nominal e dos termos que o compõem, 

como o verbo de cópula e predicativo nas gramáticas tradicionais de Cunha (1980), Bechara 

(2009), e Azeredo (2014) e nas gramáticas descritivas de Mateus et al. (1983), Neves (2011) e 

Castilho (2019). No segundo capítulo, busca-se analisar como os conceitos e as definições do 

chamado predicado nominal, presentes na Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) e nas 

gramáticas, chegam em dois livros didáticos aprovados pelo PNLD: ‘Português: linguagens’ e 

‘Ser protagonista: língua portuguesa’. Já no terceiro capítulo, apresentam-se os estudos da 

Semântica e, especificamente, da Semântica Formal, área que nos fornecerá os instrumentos 

metodológicos e teóricos para a compreensão do objetivo central deste trabalho, principalmente 

os conceitos de composicionalidade e predicação, as noções básicas da Teoria dos Conjuntos e 

a proposta de Frege sobre sentido e referência, que auxiliam na compreensão do significado 

dessas sentenças. Diante das sentenças metafóricas e tautológicas, recorre-se aos fundamentos 

teóricos da Pragmática Formal para compreender a análise dessas estruturas. Por fim, no quarto 

capítulo, apresenta-se, sob inspiração da metodologia ativa de Pilati (2017), as cinco oficinas 

elaboradas para trabalhar as sentenças com o verbo de cópula ser e as relações que ele 

estabelece no predicado nominal, podendo ser aplicadas tanto no ensino fundamental como no 

médio. 
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CAPÍTULO 1. OS VERBOS DE CÓPULA: UMA PASSAGEM PELAS GRAMÁTICAS 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste capítulo é apresentar as definições e classificações dos termos que 

compõem a sentença com verbo de cópula. A primeira seção busca apresentar brevemente o 

contexto histórico que motivou a elaboração da Nomenclatura Gramatical Brasileira, a sua 

inegável importância na uniformização e simplificação da terminologia usada na disciplina, nos 

livros didáticos do ensino fundamental e médio e nas gramáticas de língua portuguesa, e 

também a questionável incorporação dos termos sugeridos de forma integral no programa da 

disciplina de língua portuguesa, acarretando a normatividade como padrão de ensino. Na 

segunda seção, procura-se fazer um levantamento da descrição do predicado nominal e dos 

termos que o compõem, como o verbo de cópula e predicativo do sujeito, nas gramáticas 

tradicionais de Cunha (1980), Bechara (2009), e Azeredo (2014) e nas gramáticas descritivas 

de Mateus et al. (1983), Neves (2011) e Castilho (2019). Por fim, a terceira seção tem como 

objetivo apontar as possíveis lacunas das gramáticas em análise. 

1.1. NOMENCLATURA GRAMATICAL BRASILEIRA 

A Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) é um documento breve, de seis páginas, 

que, na segunda metade do século XX, buscou de forma muito bem sucedida a uniformização 

e simplificação da terminologia usada na disciplina, nos livros didáticos e nas gramáticas de 

língua portuguesa. Aprovada pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura, Clóvis Salgado, 

a NGB entrou em vigou por meio da portaria nº36, de 28 de janeiro de 1959. 

A elaboração da NGB tem sua origem na necessidade de lidar com a existência de 

diferentes terminologias para o mesmo fenômeno linguístico, o que prejudicava o ensino-

aprendizagem do estudo da língua portuguesa e o acesso dos estudantes a universidades e cargos 

públicos, já que, em concursos oficiais, professores e, principalmente, alunos não sabiam qual 

terminologia adotar diante da diversidade de termos vigentes. De acordo com Kenedy (2010), 

o que hoje é descrito como complemento nominal, por exemplo, antes da NGB, podia receber 

as seguintes denominações: objeto nominal (Maximinio Maciel), complemento restritivo 

(Carlos Góis), complemento terminativo (Eduardo Carlos Pereira), adjunto restritivo (Alfredo 
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Gomes). Assim sendo, é possível perceber o quão necessário foi o trabalho de unificação e 

simplificação da terminologia gramatical proposto pela NGB, ao reorganizar o discurso 

gramatical nas situações de ensino. 

O objetivo principal da NGB era assim a padronização dos termos gramaticais e, para 

tanto, o trabalho da comissão, formada por cinco professores catedráticos do Colégio Pedro II 

(Antenor Nascentes, eleito o presidente da Comissão, Cândido Jucá Filho, Carlos Henrique da 

Rocha Lima, eleito secretário e indicado relator, Celso Ferreira da Cunha, e, Clóvis Monteiro) 

junto com 3 assessores (Antônio Chediak, Serafim da Silva Neto e Sílvio Elia), buscava a 

exatidão científica do termo, a sua vulgarização internacional e a sua tradição na vida escolar 

brasileira, visando a uma terminologia simples, adequada e uniforme a ser adotada “no ensino 

programático da Língua Portuguesa e nas atividades que visem à verificação do aprendizado, 

nos estabelecimentos de ensino” (BRASIL, 1959, p.1). 

Além disso, a Nomenclatura, na sua versão final, não propõe conceituar ou produzir 

qualquer tipo de análise da estrutura e da função de seus termos. A NGB determina, por 

exemplo, em relação à análise sintática da oração, que os termos sejam classificados como: (1) 

Termos essenciais da oração; (2) Termos integrantes da oração; (3) Termos acessórios da 

oração; e, (4) Vocativo. Na parte destinada aos termos essenciais da oração, constam as 

seguintes funções e classificações: 

1. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. 

a) Sujeito: simples, composto, indeterminado; oração sem sujeito. 

b) Predicado: nominal, verbal, verbo-nominal. 

c) Predicativo: do sujeito e do objeto. 

d) Predicação verbal: verbo de ligação; verbo transitivo (direto e indireto); 

verbo intransitivo. (BRASIL, 1959, p.5) 

Percebe-se que os termos que compõem especificamente o predicado nominal (o 

sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito) classificam-se como termos essenciais da 

oração. Nada mais é dito sobre essas funções, já que a NBG apenas descreve os termos no 

formato de lista, contendo a divisão da gramática e algumas classificações que fazem parte dela 

e indicando o nome dos termos a serem usados a partir da data de sua publicação. 

Em relação ao texto, estruturalmente, a NGB é dividida em três partes: Fonética, 

Morfologia e Sintaxe, além de uma parte intitulada Apêndice. Destinada à Fonética, a primeira 

parte é subdividida em: Fonética, que pode ser Descritiva, Histórica e Sintática, e Fonemas, 
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classificados em vogais, consoantes e semivogais, especificando a organização silábica e a 

tonicidade das palavras. Já a segunda parte é intitulada Morfologia e trata das palavras: quanto 

a sua estruturação e formação, quanto a suas flexões e quanto a sua classificação. A parte 

intitulada Sintaxe é subdividida em duas: a primeira apresenta a divisão da sintaxe em 

concordância (nominal e verbal), regência (verbal e nominal) e colocação; e a segunda descreve 

os termos e as classificações da análise sintática no nível da oração e do período. Por fim, o 

Apêndice trata de seis pontos: Figura de Sintaxe, Gramática Histórica, Ortografia, Pontuação, 

Significação das palavras e Vícios de linguagem. Essa divisão, a partir da data de sua 

publicação, será tomada como referência tanto nas gramáticas de cunho acadêmico, conforme 

o exposto por Baldini a seguir, como também na elaboração dos livros didáticos do ensino 

fundamental e médio: 

Um dos efeitos mais evidentes da NGB é que seu objetivo de padronizar a gramática 

brasileira foi atingido de forma bastante eficaz. Uma rápida olhadela pelas gramáticas 

posteriores a ela basta para que nos certifiquemos de que ela erigiu uma espécie de 

“modelo” de gramática seguido de forma bastante regular (três níveis de análise, dez 

partes do discurso etc.). É claro que as gramáticas não são todas iguais, mas o roteiro 

que a NGB sugere tem sido seguido predominantemente. (BALDINI, 1999, p.82) 

Em relação a essa padronização, cabe ressaltar ainda que o campo de estudo da 

semântica, como se constata, não é citada em nenhum momento do texto. É na parte destinada 

ao Anexo que a questão da significação das palavras, restrita aos antônimos, homônimos e 

sentido figurado, que estaria no campo da Semântica Lexical, é apresentada no documento. A 

importância dada à NGB e a invisibilidade da semântica acarretam a redução da semântica, pela 

tradição gramatical, a uma ferramenta para os estudos das outras áreas dos estudos linguísticos, 

seja em qualquer dos três níveis apontados pela Nomenclatura: Fonética, Morfologia e Sintaxe. 

Ainda de acordo com a portaria n°36, de 28 de janeiro de 1959, o Ministro do Estado 

da Educação e Cultura, Clóvis Salgado, resolve: 

Art.1º - Recomendar a adoção da Nomenclatura Gramatical Brasileira, que segue 

anexa à presente Portaria, no ensino programático da Língua Portuguesa e nas 

atividades que visem à verificação do aprendizado, nos estabelecimentos de ensino. 

Art.2º - Aconselhar que entre em vigor: 

a) para o ensino programático e atividades dele decorrentes, a partir do início do 

primeiro período do ano letivo de 1959; 

b) para os exames de admissão, adaptação, habilitação, seleção e do art. 91 a partir 

dos que se realizarem em primeira época para o período letivo de 1960. (BRASIL, 

1959, pp.1-2) 
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Embora tenham sido empregados os verbos recomendar e aconselhar, o que se 

percebe primeiramente no artigo é o direcionamento sutil do documento de como a adoção da 

NGB deveria acontecer: por meio do ensino programático, devendo constar no programa da 

disciplina de língua portuguesa e nas atividades que visassem à verificação do aprendizado. As 

escolas, os professores e os livros didáticos, por não compreenderem a NGB, incorporaram os 

termos sugeridos de forma integral e impondo a normatividade como padrão de ensino, 

justificando esse enfoque por constar como conteúdo obrigatório nos exames de admissão, 

adaptação, habilitação e seleção de provas de concurso e nos vestibulares, conforme consta no 

artigo segundo. 

Ainda influenciado por essa lista, que foi e ainda hoje é utilizada como o programa 

que conduz o ensino de língua portuguesa, o ensino conteudista é repetido à exaustão ao longo 

do processo de formação do aluno, como o processo de classificação de palavras, por exemplo, 

que se encontra presente em três momentos da vida escolar: nos anos iniciais (2° e/ou 3° ano) 

e nos anos finais do ensino fundamental (6° e/ou 7° ano), também no ensino médio (1° e/ou 2° 

ano). Pode-se dizer, no entanto, que os alunos, mesmo com essa sobrecarga de nomenclatura 

gramatical, concluem o ensino básico com ela pouco familiarizados. 

Mesmo sendo um marco histórico nos estudos linguísticos na metade do século XX, a 

NGB não é mencionada explicitamente no ambiente das aulas de língua portuguesa da educação 

básica. O que se tem é o estudo da gramática meramente expositivo, como se fosse a expressão 

fiel de tudo que há na língua. As descrições linguísticas que constam nos livros didáticos, por 

sua vez, por serem apresentadas de forma genérica e sem marca de autoria, criam a falsa 

sensação de verdade inquestionável, como se a classe dos substantivos, adjetivos, verbos e 

interjeições, por exemplo, não fossem construídas por diversos autores ao longo da história da 

descrição linguística. Assim sendo, de acordo com Baldini: 

A NGB passa a ser a “Gramática”, o que se pode dizer a respeito da língua portuguesa, 

ou seja, “esquece-se” que ele é um produto histórico, produzido por um determinado 

grupo de pessoas, dentro de uma dada conjuntura histórica. Com esse esquecimento, 

com esse apagamento do sujeito, o discurso gramatical torna-se mera descrição do 

objeto, ou melhor, a descrição do objeto. (BALDINI, 1999, p.49) 

Dessa forma, constrói-se não somente a impressão de que tudo o que está no livro 

didático é o suficiente para descrever o português, como de que tudo o que é possível estudar 

ou investigar na língua portuguesa é o que está na NGB. No fundo, tudo o que se parece saber 

de gramática, portanto, tem sua raiz nesse documento. 
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Se por um lado a Nomenclatura Gramatical, ao longo desses 50 anos, contribuiu para 

dar um direcionamento diante da existência de múltiplos termos para o mesmo fenômeno 

linguístico, por outro, essa publicação acabou gerando, principalmente no ambiente escolar, a 

falsa sensação de que os termos que ela indica são inquestionáveis, sendo apresentada como 

única opção possível. Assim posto, uma vez apresentada as orientações presentes na 

Nomenclatura Gramatical, por meio da portaria n° 36, de 28 de janeiro de 1959, a próxima 

seção trata da análise das gramáticas. 

1.2. GRAMÁTICAS TRADICIONAIS: CUNHA (1980), BECHARA (2009) E AZEREDO 

(2014) 

Nesta seção, serão apresentadas as definições e classificações dos termos que 

tradicionalmente compõem as sentenças de cópula, em três gramáticas de língua portuguesa 

escritas no final do século XX e início do XXI, a saber: Cunha (1980), Bechara (2009) e 

Azeredo (2014). Esses autores foram selecionados tendo em vista não somente o impacto de 

suas gramáticas ao longo dos anos no ensino, no meio acadêmico e na pesquisa sobre o estudo 

da língua portuguesa no Brasil, como também o seu diferencial na apresentação das sentenças 

com verbos de cópula em comparação com outros autores. Assim sendo, segue-se a ordem 

cronológica da publicação das gramáticas: iniciando com Cunha, que participou ativamente da 

elaboração da NGB e empregou os termos nela apresentados; partindo para a abordagem dos 

estudos da língua portuguesa por Bechara, que se afasta em determinados momentos dos termos 

propostos pela NGB e apresenta em sua gramática uma abordagem diferenciada dos termos 

gramaticais; e, por fim, chegando ao gramático Azeredo, que, assim como Bechara, vai além 

da NGB e se diferencia dela na apresentação da definição dos conceitos que compõem as 

sentenças com verbo de cópula. 

Cunha (1980) classifica o predicado nominal como aquele formado por um verbo de 

ligação mais um predicativo. Os verbos de ligação (ou copulativos) têm a função de 

“estabelecer a união entre duas palavras ou expressões de caráter nominal” (CUNHA, 1980, 

p.145), funcionando como elo entre o sujeito e o predicativo, já que não trazem propriamente 

ideia nova ao sujeito, afinal essa função é desempenhada pelo predicativo. Já os verbos 

significativos, que formam o predicado verbal, atribuem uma ideia nova ao sujeito, sendo, 

portanto, o elemento principal da declaração que se faz dele, podendo ser transitivo ou 

intransitivo. Os verbos andar, ficar e permanecer podem ser empregados tanto como verbos de 

ligação quanto como verbos significativos, por isso Cunha (1980) frisa a importância de se 
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atentar aos contextos linguísticos em que os verbos são empregados para classificá-los de forma 

acertada. Nessa perspectiva, na oração Ando preocupado, a ideia nova atribuída ao sujeito não 

se encontra no verbo, mas no predicativo preocupado; na sentença Andei duas léguas, por outro 

lado, é no verbo que reside a ideia nova atribuída ao sujeito ao representar a ação de andar 

determinada distância. Dessa forma, se os verbos significativos exercem a função de núcleo do 

predicado verbal, o verbo copulativo não tem uma função que lhe seja exclusiva, já que o núcleo 

do predicado nominal pode ser tanto o substantivo quanto o adjetivo. 

Os verbos copulativos, mesmo sendo um elemento de ligação, podem expressar: 

estado permanente (v. ser), estado transitório (vs. estar, andar), mudança de estado (v. ficar), 

continuidade de estado (v. continuar) e aparência de estado (v. parecer).  Diante de sentenças 

do tipo Pedro é / está / permanece / parece doente, Cunha (1980) não associa esses significados 

com a relação entre os termos que os verbos de cópula estabelecem. É Rocha Lima (2019) que, 

mesmo adotando a mesma perspectiva tradicional da descrição da língua de Cunha, sinaliza 

algo que será desenvolvido décadas depois também por Azeredo (2014): a classe dos verbos de 

ligação são elementos indicativos dos diversos aspectos sob os quais se considera a condição 

do predicativo em relação ao sujeito, dessa forma, marca-se a diferença entre ser, estar, andar, 

ficar, continuar, parecer. No predicado nominal, a declaração feita, no exemplo em questão, 

sobre o sujeito Pedro está contida no adjetivo doente, sendo este, de fato, o predicado. Nessas 

construções, o verbo de ligação é um elemento que indica o aspecto e o tempo em que se deve 

considerar a condição de doente. 

Em oposição, no predicado verbal, os termos que compõem a oração (sujeito, objeto 

direto, objeto indireto) surgem do verbo. Os verbos encontrar e comprar, por exemplo, 

necessitam de um termo que determine o que foi encontrado ou comprado; ou os verbos dar e 

pedir requerem um termo que determine o que e a quem algo foi dado ou pedido. Dessa forma, 

se Cunha (1980) apontou apenas os diferentes significados para o verbo de ligação, Rocha Lima 

(2019) determina não somente que eles são indicativos dos diferentes aspectos que se pretende 

dar ao predicativo do sujeito, como também sublinhou que não é da natureza do verbo de ligação 

requerer determinado tipo de termo, já que essa função é definida pelo predicativo. É por conta 

disso que a gramática tradicional considera que núcleo do predicado nominal é o predicativo. 

Cunha (1980, p.144), em relação à classe dos verbos de estado, pontua que eles podem 

estabelecer neutralidade frente ao sujeito, não sendo marcados nem como agentes nem como 

pacientes, mas “a sede do processo verbal, o lugar onde ele se desenvolve”. Afinal, em Ando 

preocupado, a atitude da pessoa é de neutralidade, não sendo nem agente de estar preocupado, 
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nem paciente, mas ele é apenas o local em que o estado de preocupação se desenvolve. 

Diferentemente, em relação aos verbos de ação, a atitude do sujeito pode ser de atividade, 

quando pratica a ação verbal, ou seja, assume função de agente em Andei duas léguas, ao 

praticar ação de andar. 

Segundo Cunha (1980), no que se refere à função de predicativo do sujeito, a sua 

estrutura pode ser representada: por um substantivo ou expressão substantivada (1), por adjetivo 

ou locução adjetiva (2), por pronome (3), por numeral (4) ou por oração subordinada predicativa 

(5). 

 

(1) A mãe é a flor, os filhos são os frutos. 

(2) Era ruim, era ingrata, sem préstimo. 

(3) Talvez nós não sejamos nós. 

(4) Todos eram um. 

(5) O difícil era conter a turma nos seus excessos. (CUNHA, 1980, p.145-146) 

 

Para Bechara (2009), por outro lado, o verbo ser é um verbo de significado lexical 

muito amplo e vago, sendo considerado, tradicionalmente, verbo de cópula e também como 

verbo relacional. Essa classificação foi proposta por Said Ali (1965), que propõe a divisão dos 

verbos em nocionais, aqueles que se empregam com função predicativa (Eu bebo água e tu 

bebes vinho), e em relacionais, aqueles que vêm combinados com um adjetivo para constituir o 

predicado (As flores são cheirosas). Os verbos de cópula ou verbos relacionais se diferenciam 

de outros, como o verbo nocional conhecer, que, não somente possui significado lexical, como 

também seleciona termos ligados ao conteúdo do pensamento designado por ele. Em João 

conheceu o professor de história do sétimo ano, o argumento o professor de história do sétimo 

ano está estritamente ligado ao verbo, ao contrário da oração Meu primo é alto, em que o 

predicativo está mais relacionado com o sujeito do que com o verbo, concordando com ele, 

inclusive, em gênero e número; o que não acontece na sentença com o verbo conhecer. 

Diante dessa oposição da natureza semântica do verbo, a tradição, da qual Cunha 

(1980) se apropria, diferencia predicado nominal de predicado verbal. Bechara (2009), por sua 

vez, opta pela análise sintática dos termos da oração e determina que a oposição entre predicado 

nominal e verbal leva à perda do status de verbo daqueles pertencentes à primeira classificação, 

ao justificar a classificação pelo esvaziamento do signo lexical desses verbos numa análise 
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comparativa. Se os chamados verbos de ligação possuem todas as características formais e 

funcionais presentes na classe dos verbos, então, para o autor, existe apenas o predicado verbal, 

afinal, “toda relação predicativa que se estabelece na oração tem por núcleo um verbo” 

(BECHARA, 2009, p.426). 

Em relação aos termos que formam a estrutura com os verbos de cópula, o que Cunha 

(1980) chama apenas de predicativo, Bechara (2009) nomeia não só de predicativo como 

também de complemento predicativo. Desconsiderando o fenômeno da concordância entre o 

predicativo e o sujeito, o autor encontra propriedades compartilhadas entre o complemento 

predicativo e o complemento direto (objeto direto): ambos delimitam a extensão semântica do 

verbo; aparecem, normalmente, sem o emprego da preposição e a sua direita; são comutados 

por pronome átono. Além disso, muitas das construções do verbo com predicativo são 

equivalentes do ponto de vista formal (morfossintático) a orações que exprimem ação e 

processo, como em Pedro é cantor / Pedro canta ou O colega está irritado / Pedro irrita-se. 

Entretanto, Bechara (2009) considera que há particularidades que definem esses 

termos como predicativos e não como argumentos. A primeira diz respeito à concordância em 

gênero e número do predicativo com o sujeito da oração, principalmente quando aquele for 

representado por um adjetivo e alguns pronomes. A segunda é a possibilidade de comutação do 

predicativo pelo pronome invariável o, independentemente do gênero e do número do núcleo 

predicativo, com os verbos ser, estar, ficar e permanecer. A terceira é a impossibilidade da 

construção da voz passiva como acontece com os verbos que têm complemento direto. A última 

é a incompatibilidade de aparecer com o seu representante invariável o na mesma oração, como 

a comutação do predicativo em Filipe é simpático / Felipe o é, mas não ocorrem os dois juntos 

*Felipe o é simpático. 

Por fim, na função de complemento predicativo, segundo Bechara (2009), o signo 

linguístico costuma ser um nome (substantivo ou adjetivo) e, por conta disso, passou-se a 

denominá-lo de nominal, mas o autor pontua também que há o emprego de outras classes de 

palavras na função de predicativo, como advérbios, locuções adverbiais, locuç0ões adjetivas e 

pronomes em sentenças de cópula, como em Os vizinhos não estão bem, Nós somos do Norte, 

A mesa parece de madeira, O primo é dos nossos.  

 Contemporâneo a Bechara, Azeredo (2014) classifica tanto os verbos de ligação como 

os verbos transitivos na classe dos verbos de predicação incompleta, mas não determina, como 

Bechara (2009), que haja apenas predicado verbal. Antes, porém, cabe ressaltar que 
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consideramos Azeredo (2014) uma gramática que está entre a tradição gramatical e os estudos 

viés linguístico mais descritivo, exatamente por isso ele fecha essa subseção. Tendo isso em 

vista, no que diz respeito ao verbo de cópula, a relação que se trava, segundo Azeredo (2014), 

entre o núcleo verbal e a propriedade expressa pelo predicativo (qualidade, estado, atributo, 

identidade) se configura como uma união obrigatória, resultando na informação contida no 

predicado. Entretanto, ao contrário dos verbos transitivos, para o autor, os verbos de ligação 

jamais exprimem ação e indicam “basicamente diferenças aspectuais no sentido de 

‘conceptualização do estado de coisas’” (AZEREDO 2014, 213), como em As águas são turvas, 

uma qualidade permanente das águas, em contraste com As águas estão turvas, uma qualidade 

adquirida e temporária. Enquanto o verbo ser associa um atributo (turvas) ao ser de quem se 

fala (as águas), o verbo estar é empregado quando se quer indicar que um atributo ou processo 

representa uma fase de um evento maior. Mesmo que, nas sentenças, os verbos estejam no 

presente do indicativo, instala-se a oposição entre o permanente e o temporário, que, segundo 

o autor, é uma distinção aspectual. Assim sendo, a categoria do aspecto se torna importante 

instrumento para compreender as sentenças construídas com os verbos de ligação, afinal, ela se 

refere a uma descrição do processo verbal podendo ser momentânea ou contínua, eventual ou 

habitual, completa ou incompleta (nos termos de Azeredo, 2014).  

Além disso, Azeredo (2014), ao tratar do sintagma adjetivo, distingue complemento 

predicativo de adjunto predicativo. O complemento predicativo é constituinte obrigatório do 

sintagma verbal, muito próximo, sintaticamente, ao complemento dos verbos transitivos, mas 

formado, basicamente, por um sintagma adjetivo que especifica a referência de sua base na 

função de adjunto adnominal. Já o adjunto predicativo é opcional, como em Pintada, a casa 

parece nova, ao contrário dos outros termos que são obrigatórios, o termo pintada pode ser 

retirado da frase sem perda de constituinte sintático; além disso, percebe-se uma versatilidade 

posicional, já que, na sentença citada, o adjunto predicativo aparece no início da frase, mas 

pode ser deslocado, dependendo da intenção do enunciador: A casa pintada parece nova ou A 

casa parece nova pintada. O complemento predicativo, por outro lado, quase sempre aparece 

a direita do verbo, sendo mais restrita sua movimentação na sentença. 

Embora as gramáticas tradicionais estejam agregando informações, ao longo dos anos, 

no estudo das sentenças de cópula, principalmente dos termos que as compõem, muito pouco 

ainda se diz sobre a relação estabelecida pelos termos que constituem essas sentenças, mais 

especificamente: a natureza semântica da relação que o verbo ser estabelece entre o sujeito e o 

predicativo nas sentenças declarativas. Em vista de ampliar e aprofundar a descrição, a próxima 
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seção é dedicada a apresentar o predicado nominal pelo viés das gramáticas descritivas de 

Mateus et al. (1983), Neves (2011) e Castilho (2019). 

1.3. GRAMÁTICAS DESCRITIVAS: MATEUS ET AL. (1983), NEVES (2011) E CASTILHO 

(2019) 

Esta seção busca apresentar a descrição do predicado nominal, em três gramáticas da 

língua portuguesa: Mateus et al. (1983), Neves (2011) e Castilho (2019). São gramáticas de 

base teórica no campo da linguística que se afastam dos estudos das gramáticas tradicionais e 

buscam descrever o funcionamento e as possibilidades de composição da língua portuguesa. 

Ao contrário das gramáticas apresentadas na seção anterior, as gramáticas de Mateus et al. 

(1983), Neves (2011) e Castilho (2019) circulam em ambientes acadêmicos de público 

universitário, o que infelizmente impede que o ensino da educação básica se beneficie de outras 

abordagens frente aos fenômenos linguísticos que não estão presente na tradição gramatical. É 

com o objetivo de ampliar e aprofundar a descrição das sentenças com verbos de cópula que, 

nesta seção, apresenta-se, seguindo a ordem cronológica da publicação, a descrição presente 

em Mateus et al. (1983), Neves (2011) e Castilho (2019). 

Essas três gramáticas se destacam por definir predicação, predicador e predicado. A 

apresentação desses três conceitos permite compreender por que a tradição gramatical 

considera, por exemplo, a oposição predicado nominal versus predicado verbal. Além disso, 

permite que se compreenda a construção de sentenças com verbos copulativos não somente pela 

definição de cada termo, mas pela relação que esses termos estabelecem na sentença, 

principalmente nas sentenças formadas com o verbo de cópula ser, que passa a ganhar uma 

descrição mais refinada. 

De acordo com Mateus et al. (1983, p.46), a predicação, do ponto de vista semântico, 

“consiste em atribuir uma determinada propriedade a um certo termo ou em estabelecer uma 

relação entre termos”. O predicador, como núcleo em torno do qual se organiza uma predicação, 

seleciona o número de argumentos necessários numa oração e estabelece a relação semântica 

entre ele e esses argumentos. 

Mateus et al. (1983) classifica os predicadores como estativos e não estativos. 

Basicamente, já que não pretendemos nos aprofundar neste assunto, nos estados, nenhuma 

entidade (o que tradicionalmente é o sujeito ou predicativo) envolvida sofre qualquer alteração 

ou transição durante o intervalo de tempo em que tais estados de coisas têm lugar, ao contrário 
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dos não estativo em que pelo menos uma das entidades envolvidas realiza ou sofre um dado 

fazer, mudando eventualmente de lugar ou estado. Assim sendo, em (6) e (7) há predicadores 

não estativos, enquanto em (8) e (9) há predicadores estativos. 

 

(6) O Luís ofereceu um disco ao amigo. 

(7) O Pedro quebrou o copo. 

(8) O Luís é louro. (MATEUS et al., 1983, p.340) 

(9) O sr. José é o porteiro da Faculdade. (MATEUS et al., 1983, p.339) 

 

O número de argumentos necessários na predicação varia de acordo com o predicador 

selecionado, que pode ser um verbo, um nome ou um adjetivo. Na sentença (6), o predicador 

verbal oferecer exige três argumentos: o Luís (sujeito), um disco (objeto direto) e ao amigo 

(objeto indireto), sendo denominado predicador de três lugares; já na sentença (7) o predicador 

verbal quebrar exige dois argumentos: o Pedro (sujeito), o copo (objeto direto), sendo 

denominado predicador de dois lugares. O verbo ser pode, como veremos mais profundamente 

a seguir, ser tanto predicador de um lugar, como em (8) em que o predicador é o adjetivo louro, 

que precisa de apenas um argumento: o Luís, quanto predicador de dois lugares, como em (9), 

em que o predicador é o próprio verbo estativo ser. 

Mateus et al. (1983) determina que o predicado é a função sintática formada pelo 

predicador e pelos seus argumentos. São três as classificações do predicado: predicado verbal, 

quando o predicador da oração é um verbo, como em (6) e (7), predicado adjetival, quando é 

um adjetivo, presente em (8), e predicado nominal, quando é um substantivo, em (9). Essa é 

uma abordagem muito diferente da tradição gramatical vista na seção anterior, porque tanto na 

Nomenclatura Gramatical Brasileira quanto na Nomenclatura Gramatical Portuguesa (visto que 

que Mateus et al. (1983) é uma gramática da língua portuguesa de Portugal), o predicado é 

classificado somente como verbal e nominal, não constando a terminologia de predicado 

adjetival. 

Em relação específica às sentenças com o verbo ser, Mateus et al. (1983) identifica 

diferentes entradas lexicais do verbo ser em português não consideradas pelas gramáticas 

tradicionais, podendo ser classificado, em sentenças copulativas, como: verbo predicativo e 

predicador verbal. 
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Nas sentenças com verbo ser predicativo, o predicador pode ser adjetival ou nominal. 

Com predicador adjetival, o predicativo estabelece relação semântica de atribuição de uma dada 

propriedade, no caso amorosos, na sentença (10), à entidade designada pelo sujeito, os miúdos. 

Nessas construções, o predicativo apresenta as mesmas marcas de gênero e número do sujeito. 

 

(10) Os miúdos foram amorosos. (MATEUS et al., 1983, p.232) 

 

Já com predicador nominal, quando o predicativo for uma expressão nominal 

qualitativa, como em (11), a relação entre ele e o sujeito é de atribuir uma dada propriedade, 

um amor, à entidade, os teus amigos, similar à relação estabelecida em (10), mas que se 

diferencia na questão da concordância, já que em (11) não existe acordo de gênero e número 

entre o sujeito e o predicativo. 

 

(11) Os teus amigos são um amor. (MATEUS et al., 1983, p.339) 

 

Agora, se o predicativo for um nominal sem especificador, como em (12), a relação é 

de inclusão da entidade designada pelo sujeito, a Maria, na classe que o predicativo define 

intencionalmente, escultora. Nessas construções, há a concordância de gênero e número entre 

o sujeito e o predicativo. 

 

(12) A Maria é escultora. (MATEUS et al., 1983, p.339) 

 

Por último, Mateus et al. (1983) determina que, se o predicativo for um nominal 

afetado de determinação indefinida, como visto em (13), a relação é de pertencimento do 

sujeito, eles, como membro da classe definidora intencionalmente, uns cineastas muito 

conhecidos. 

 

(13) Eles são uns cineastas muito conhecidos. (MATEUS et al., 1983, p.233) 
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Nas sentenças com verbo ser predicador verbal, por outro lado, o predicador é o 

próprio verbo estativo identificacional. O predicativo é o argumento neutro desse predicador. 

A relação semântica entre sujeito e predicativo é uma relação de equivalência ou de 

identificação, em que o termo-origem é o argumento sujeito. 

Nas sentenças (14) e (15), o verbo ser é um predicador estativo identificacional de dois 

lugares, solicitando dois argumentos: um argumento paciente, a quem é atribuída uma 

propriedade não dinâmica, e um argumento neutro, que designa a entidade à qual é localizado 

o argumento paciente. 

 

(14) O triângulo é uma figura geométrica plana, fechada, com três lados e três ângulos. 

(15) O sr. José é o porteiro da Faculdade. (MATEUS et al., 1983, p.339) 

 

Entretanto, percebe-se que há diferenças nas duas sentenças com o predicador estativo 

identificacional.  Em (14), há uma definição do que seja triângulo. O verbo ser relaciona o 

termo definido O triângulo ao termo definidor equivalente uma figura geométrica plana, 

fechada, com três lados e três ângulos, estabelecendo, assim, uma relação de equivalência entre 

esses dois argumentos. Em (15), o verbo ser também estabelece um caso de equivalência, ao 

identificar o argumento paciente, o sr. José, com o argumento neutro, o porteiro da Faculdade; 

ou seja, tanto o nome próprio o sr. José quanto a descrição definida o porteiro da Faculdade 

são equivalentes, já que o nome próprio, José, e o nome comum, o porteiro, por conta da 

aplicação do artigo o, designam o mesmo indivíduo. 

A descrição elaborada por Mateus et al. (1983) para as sentenças com o verbo de 

cópula ser não se restringe à definição e à classificação dos termos, como nas gramáticas 

tradicionais, mas busca descrever a relação dos termos na oração. Adotando essa perspectiva 

mais ampla, as autoras identificaram duas entradas lexicais do verbo ser em português, como 

verbo predicativo, em que o predicador são outros termos, e como predicador verbal. 

Neves (2011, p.25), por sua vez, define a predicação, do ponto de vista sintático, como 

“o resultado da aplicação de um certo número de termos (que designam entidades) a um 

predicado (que designa propriedades ou relações)”. A base da construção de uma oração requer 

um predicado, que se constrói por meio da relação entre os argumentos e os demais elementos 

do enunciado. Essa relação se forma tanto por propriedades sintáticas, através da aplicação de 
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um certo número de termos a um predicado, quanto por propriedades semânticas, mediante 

restrições de seleção dos termos. 

Os predicados podem ser representados pela categoria dos verbos, sendo classificado 

como predicado verbal, ou dos adjetivos, considerados predicados nominais. O predicado 

verbal, de acordo com as propriedades sintáticas, tem a capacidade de abrir casa(s) para 

preenchimento de termos como sujeito e complemento, a que se chama valência verbal. 

Tradicionalmente, chama-se de transitividade. Assim como Mateus et al. (1983), Neves (2011, 

p.25) determina que os adjetivos exercem a função de predicativo, o que significa que, como 

predicadores, são eles que determinam a aplicação a um determinado número de argumentos e 

as restrições de seleção impostas a eles. Por isso, o adjetivo é considerado núcleo do predicado, 

que, na ocorrência de um verbo de ligação, é classificado como predicado nominal. Em geral, 

os predicados das orações são constituídos pelos verbos, mas a categoria dos adjetivos, no 

predicado nominal, também pode estabelecer relações de predicação, já que o verbo de cópula 

não instaura uma relação de predicação. 

Em relação às funções sintáticas e semânticas dos advérbios circunstanciais, que 

podem figurar nas sentenças com verbos de ligação, Neves (2011, p.260) aponta que as 

categorias de tempo e espaço, que são dêiticas, não preenchem uma casa da valência do verbo, 

mas “indicam uma circunstância relativa a participantes localizáveis no espaço/no tempo, ou a 

estados de coisas”. Os advérbios nas sentenças (16) e (17), numa estrutura do predicado 

nominal, não são completáveis, sendo classificados como advérbio pronominal. 

 

(16) A reunião é aqui. 

(17) O encontro é amanhã. 

 

Por fim no caso dos sintagmas preposicionados, Neves (2011) aponta que as 

preposições, no sentido mais amplo, são introdutoras de argumentos. Não obstante, elas 

também introduzem o sintagma nominal em função predicativa, como observado nas sentenças 

de (18) a (19): 

 

(18) Nossos laços são com o futuro. (NEVES, 2011, p.639) 

(19) A iluminação a gás do campo era de um azul santelmo. (NEVES, 2011, p.665) 
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Por sua vez, Castilho (2019) classifica as sentenças simples em: não argumentais, 

monoargumentais, biargumentais e triargumentais. As sentenças não argumentais não dispõem 

nem de sujeito nem de argumento interno, como o verbo chover em (20). As sentenças 

monoargumentais apresentam argumento único, como o verbo de cópula ser em (21). Já as 

sentenças biargumentais exibem tanto um argumento externo sujeito como um argumento 

interno, como o verbo descobrir em (22). Por fim, as sentenças triargumentais selecionam um 

argumento externo e dois argumentos internos, como o verbo colocar em (23). 

 

(20) Chove. (CASTILHO, 2019, p.329) 

(21) O menino é alto. (CASTILHO, 2019, p.332) 

(22) Luís descobriu a pólvora. (CASTILHO, 2019, p.334) 

(23) Luís colocou as malas no carro. (CASTILHO, 2019, p.336) 

 

Percebe-se que o verbo de cópula ser se insere na classe das sentenças 

monoargumentais. Entretanto, essa classe não é homogênea, como a tradição gramatical vista 

na seção anterior faz supor, e, por isso, se subclassifica em outras quatro tipos de sentenças: as 

apresentacionais ou existenciais, as ergativas, as atributivas e as equativas. O verbo ser, na 

estrutura sujeito-verbo-predicativo, encontra-se, mais especificamente, nas classes atributivas 

e equativas. 

As sentenças atributivas, segundo Castilho (2019, p.332), “qualificam o referente do 

argumento único ou o localizam no espaço”. Assim, tanto a qualificação quanto a localização, 

na função de predicativo, estão ligadas ao referente, na função de sujeito. Assim, ao contrário 

de Bechara (2009), que nomeia como complemento predicativo por encontrar similaridades 

com o complemento direto, Castilho (2019) reafirma a nomenclatura proposta na Gramática 

Tradicional, já que é o predicativo que exerce a função de predicador nessas sentenças. 

Nas sentenças atributivas, como observado em (21), não é o verbo responsável pela 

predicação, mas o sintagma adjetival (SADJ) na função sintática de predicativo que predica um 

sujeito, já que os adjetivos podem selecionar argumentos. Assim, percebe-se que é o adjetivo 

alto que seleciona o termo que ocupará a posição de sujeito, ou seja, o menino, e rejeita outros 

como (21.a) ou (21.b), uma vez que a predicação é um movimento de traços lexicais do 

predicador em direção ao referente substantivo. 
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(21) O menino é alto. (CASTILHO, 2019, p.332) 

(21.a) # A bola é alta 

(21.b) # O dinheiro é alto. 

 

Há também sentenças em que a função de predicativo é exercida por um sintagma 

preposicional, em que, de fato, a predicação ocorre, presente em Neves (2011), porém mais 

desenvolvido em Castilho (2019). De acordo com o autor, o sintagma preposicionado (SPREP), 

na função de predicativo, é o ponto de referência e o sintagma nominal (SN), na função de 

sujeito, é denominado figura. Dessa forma, a preposição em, na sentença (24), localiza a figura 

O congresso em relação a um ponto de referência, Manaus. Embora não esteja tão explícito, 

percebe-se que nessa predicação estabelecida entre o SPREP-predicativo e o SN-sujeito ocorre 

o processo de seleção semântica, já que, como nos exemplos acima, o predicativo é responsável 

por selecionar argumentos, assim como os verbos. Isso significa que o predicativo em Manaus 

irá selecionar o termo que ocupará a posição de sujeito, como em (24), mas não aceitará outros, 

como em (24.a) e (24.b). 

 

(24) O congresso é em Manaus. 

(24.a) # Paulo é em Manaus 

(24.b) # O computador é em Manaus. 

 

Ainda em relação às sentenças atributivas, em que o predicativo é um SADJ, em (21), 

ou SPREP, em (24), Castilho (2019) indica que a retirada ou a omissão do verbo ser converte 

a sentença atributiva em sintagma nominal, como é observado nas sentenças (25) e (26). Esse 

teste comprova que o verbo ser é portador apenas de marcas morfológicas, pois não é ele o 

responsável pela predicação, nem por atribuir papel temático, pertencendo, assim, à classe dos 

verbos funcionais. 

 

(25) O menino alto. 

(26) O congresso em Manaus. 

 

Dentro da classe das sentenças monoargumentais, além das sentenças atributivas, o 

verbo de cópula ser se insere na subclasse das sentenças equativas. Essas sentenças, de acordo 
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com Castilho (2019), estabelece uma relação de igualdade entre X, que é sujeito, e Y, que é o 

equativo. 

 

(27) A fita é a base do inquérito. 

(28) Nesta sala aqui, o professor é o aluno. (= a sentença descreve uma aula em que o 

professor é um aluno, realizando estágio) 

(29) Fora dessas situações, professor é professor e aluno é aluno. (CASTILHO, 2019, 

p.332-333) 

 

De acordo com Castilho (2019), há seis propriedades nas sentenças equativas. 

Primeiramente, nessas sentenças, o verbo ser organiza a estrutura sintagmática e funcional e 

estabelece uma relação de equação entre o SN-sujeito e o SN-equativo. Por conta disso, pode-

se trocar a ordem dos constituintes na frase, sem que haja alteração na interpretação semântica, 

visto em versões invertidas nos exemplos (30) e (31). 

 

(30) A base do inquérito é a fita. 

(31) Nesta sala aqui, o aluno é o professor. (CASTILHO, 2019, p.333) 

 

No que diz respeito à segunda propriedade, ao contrário das atributivas e do que 

descrevem as gramáticas escolares, o equativo não predica o sujeito, não havendo, portanto, 

relação de predicação entre os termos, já que tanto o sujeito quanto o equativo estão numa 

relação de igualdade. Este ponto se liga à terceira propriedade, uma vez que, mesmo 

estabelecendo essa mesma relação, parece haver uma diferença, no domínio semântico, entre 

as sentenças (27), (28) e (29), pois em (29) o sujeito e o equativo são preenchidos por palavras 

iguais, enquanto em (27) e (28) são preenchidos por palavras diferentes, que remetem a 

referentes distintos. Segundo Castilho (2019), “os referentes de fita e professor continuam 

diferentes do de base do inquérito e aluno”. Essa diferença apontada pelo autor é um ponto 

importante da área da Semântica Formal e será trabalhada no Capítulo 3. 

A quarta propriedade apontada pelo gramático é que as sentenças equativas, ao 

contrário das atributivas, não podem ser convertidas num SN de (27) e (28) para (32) e (33). A 

ausência do verbo ser forma um substantivo composto. 
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(32) *fita base, mas fita-base 

(33) *professor aluno, mas professor-aluno (CASTILHO, 2019, p.333) 

 

Castilho (2019), na propriedade cinco, também determina que o equativo não é 

argumental, já que, numa perífrase, o SN-sujeito pode ser substituído pelos pronomes ele / ela, 

já o SN-equativo não é proporcional a um clítico: 

 

(34) Ela é- *a. 

(35) Ele é- *o. (CASTILHO, 2019, p.333) 

 

Por fim, no sistema discursivo, o autor indica que as sentenças equativas são usadas 

quando o falante supõe que seu ouvinte não conhece o conteúdo do SN-sujeito e o substitui por 

um sinônimo presente no SN-equativo. Essa propriedade, presente em (36), será explorada na 

seção sobre semântica em termos de sentido e referência, no Capítulo 3 deste trabalho. 

 

(36) Matriarcado é a autoridade exercida pela mãe. (CASTILHO, 2019, p.333) 

 

No capítulo dedicado ao sintagma adverbial (SADV), Castilho (2019, p.578) pontua 

que sentenças com o verbo ser, em (37) e (38), os advérbios dêiticos aqui e ali “funcionam 

como sujeitos equativos do verbo ser”. 

 

(37) Aqui é São Paulo, lá é Belo Horizonte. 

(38) Hoje é sexta feira. Ontem foi quinta, se não erro na data. (CASTILHO, 2019, 

p.578) 

 

Dessa forma, percebe-se em Castilho (2019) que somente nas sentenças atributivas 

ocorre o fenômeno da predicação por meio de um termo adjacente, que pode ser um SADV ou 

por um SPREP. Nas sentenças equativas, não há relação de predicação, já que se instaura uma 

relação de igualdade entre os termos. 
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1.4. APONTANDO AS LACUNAS 

Na primeira parte deste capítulo, buscou-se as definições e classificações dos termos 

que compõem as sentenças de cópula, não somente do verbo ser, mas de outros verbos que 

compõem esta classe, em três gramáticas de língua portuguesa escritas no final do século XX e 

início do XXI, a saber: Cunha (1980), Bechara (2009), e Azeredo (2014), posteriores à 

elaboração e publicação da NGB, publicada em janeiro de 1958. Assim, ou elas tendem a seguir 

suas orientações, como Cunha (1980), ou tentam propor algo que se afasta do que é descrito na 

nomenclatura, como Bechara (2009) e Azeredo (2014), mas, seja confirmando ou negando sua 

terminologia, todas a têm como referência, mesmo que isto não esteja devidamente explícito 

nas gramáticas. 

Dessa forma, em suas gramáticas, Cunha (1980), Bechara (2009) e Azeredo (2014) 

empregam tanto a terminologia verbo de ligação indicada pela NGB quanto verbo de cópula 

ou copulativos. Bechara (2009) ainda acrescenta o termo verbos relacionais, enquanto Azeredo 

emprega também verbos predicativos, para se referir a essa classe dos verbos de ligação. 

Provavelmente eram termos usados antes da publicação da NGB, mas que foram descartados 

pela comissão que a elaborou. A escolha por apresentar essa variedade de sinônimos dos verbos 

de ligação não é apresentada em nenhuma das três gramáticas. 

Ademais, segundo Cunha (1980, p.145), os verbos de ligação “servem para estabelecer 

a união entre duas palavras ou expressões de caráter nominal”, funcionando como elo entre o 

sujeito e o predicativo. Se fosse, de fato, apenas um elemento de ligação, desprovido de 

qualquer significado, tanto a sentença Eu sou feliz quanto Eu estou feliz deveriam significar a 

mesma coisa e não seria necessário apontar cinco diferentes verbos para expressar determinado 

estado, como faz o autor. Entretanto, como o próprio Cunha (1980) apontou, a primeira sentença 

estabelece a relação de estado permanente e a segunda, estado transitório. Além disso, em 

sentença do tipo Todo homem é mortal, parece aceitar apenas um tipo de verbo: o ser. Dizer 

que Todo homem parece mortal demanda que se justifique esse ponto de vista em contexto 

específico. Dessa forma, nota-se que há muito ainda a ser pesquisado no estudo do significado 

das sentenças com os verbos de ligação para além da abordagem estritamente sintática dos 

termos que a compõem como vem sendo abordado e repetido nas descrições tradicionais. 

Em relação à função sintática do predicativo, nenhum dos três gramáticos pesquisados 

a define. Cunha (1980) descreve o predicativo optando por definir as classes que podem 

representar o predicativo, podendo ser: um substantivo ou expressão substantivada, adjetivo ou 
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locução adjetiva, pronome, numeral ou oração subordinada predicativa. Por sua vez, Bechara 

(2009, p.424-425) determina que se pode nomear o predicativo do sujeito também por 

complemento predicativo, já que funciona como argumento do verbo exatamente porque está 

intrinsecamente relacionado a ele. Já Azeredo (2014) trata essa função diluída ao longo da 

descrição dos sintagmas que podem aparecer na função de predicativo. Em relação à 

apresentação dos exemplos e à descrição dos termos, percebe-se que pouco se analisa as 

estruturas que fogem desse protótipo, afinal, Cunha (1980), mesmo indicando as classes que 

podem exercer essa função, desconsidera advérbios e locuções adverbiais, por exemplo, em 

sentenças como O congresso será em Manaus e A reunião foi ontem. Há também uma ausência 

de tratamento dos predicativos formados por SPREP em A culpa é do Fidel e O vestido é de 

Ana. Dessa forma, exemplos como esses, tão comuns, são simplesmente desconsiderados pelos 

gramáticos. 

A partir da análise da tradição gramatical, buscou-se ampliar e aprofundar a descrição 

das sentenças com verbos de cópula nas gramáticas de Mateus et al. (1983), Neves (2011) e 

Castilho (2019). As três gramáticas destacam-se por definir a predicação, o predicador e o 

predicado. A apresentação desses três conceitos possibilita que se compreenda por que a 

gramática tradicional considera, por exemplo, a oposição predicado nominal versus predicado 

verbal. Além disso, elas descrevem a construção de sentenças com verbos copulativos não 

somente pela definição de cada termo, como nas gramáticas de Cunha (1980), Bechara (2009), 

e Azeredo (2014), mas da relação que esses termos estabelecem na sentença, principalmente 

nas sentenças formadas com o verbo de cópula ser, que passam a ganhar uma descrição mais 

refinada. 

Mateus et al. (1983), Neves (2011) e Castilho (2019) descrevem o predicador, cada 

um do seu modo, como núcleo em torno do qual se organiza uma predicação, seleciona o 

número de argumentos necessários numa oração e estabelece a relação semântica entre ele e 

esses argumentos. Em relação ao tipo de predicado, eles se diferenciam. De acordo com Mateus 

et al. (1983), há três classes de predicados, a depender da classe à qual pertence o predicador 

da oração: nominal, adjetival e verbal. Neves (2011) classifica o predicado como nominal e 

verbal. Castilho (2019), por sua vez, não adota essa nomenclatura, se referindo aos tipos de 

sentenças como monoargumental, biargumental e triargumental. 

Se as gramáticas tradicionais tratavam as sentenças com verbo de cópula de forma 

mais abrangente, as gramáticas descritivas tendem a oferecer uma descrição mais minuciosa. 

Percebe-se essa característica em Mateus et al. (1983), ao dedicar uma seção específica só para 
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tratar das diferentes entradas lexicais do verbo ser. Para o recorte proposto neste trabalho são 

duas as entradas que merecem destaques: verbo predicativo e predicador verbal. 

A descrição que Mateus et al. (1983) faz do verbo ser predicativo está presente tanto 

em Neves (2011) quanto em Castilho (2019), que o insere na classe das sentenças atributivas: 

o verbo ser não é responsável pela predicação, já que é função do predicativo predicar o sujeito. 

Para Mateus et al. (1983), o predicador, nessas construções, pode ser um adjetivo ou um nome; 

Neves (2011) considera não só o adjetivo como também a preposição, que são introdutoras de 

argumentos, assim como Castilho (2019), que determina que a predicação se concentra no 

SADJ ou no SPREP que vem em seguida do verbo. 

Esse trato com o predicativo já pode ser sentido nas gramáticas tradicionais de Cunha 

(1980) e Bechara (2009), como visto anteriormente. Cunha (1980) determina que o predicativo 

podia ser representado pela classe dos substantivos e dos adjetivos. Bechara (2009) aponta, 

além dos substantivos e adjetivos, também as preposições. Entretanto, nenhuma das duas 

gramáticas desenvolve o motivo dessas classes poderem exercer função de predicativo, já que 

não lidam com a descrição dessas sentenças pela perspectiva da predicação, que traz em si o 

fenômeno da seleção semântica, que será mais profundamente analisada no Capítulo 3. 

Mateus et al. (1983) também trata o verbo ser como um predicador estativo 

identificacional de dois lugares, que estabelecem relação de equivalência entre esses dois 

argumentos. Castilho (2019) também descreve essa estrutura com sentenças com o verbo ser, 

mas as denomina de equativas, já que estabelece uma relação de igualdade entre o sujeito e o 

predicativo. Embora seja uma abordagem que não está presente nas gramáticas tradicionais, 

esses autores não tratam, por exemplo, da questão de sentido e referência da Semântica Formal, 

que ajudaria a compreender ainda mais essas estruturas que igualam duas expressões 

linguísticas diferentes para o mesmo referente, como veremos no Capítulo 4. Além dessas 

estruturas, Neves (2011) e Castilho (2019) pontuam que a classe dos advérbios, na função de 

predicativo do sujeito, funciona como sujeitos equativos do verbo ser.   

Percebe-se, por meio desse breve mapeamento, que as gramáticas tradicionais definem 

e classificam os termos que compõem as sentenças com o verbo de cópula de forma isolada. As 

gramáticas descritivas, por outro lado, estudam as relações entre os termos. Essa abordagem 

amplia a descrição das sentenças, principalmente aquelas estruturadas com o verbo ser, que é o 

objeto desta pesquisa. Entretanto, alguns pontos ainda precisam ser desenvolvidos, como as 

sentenças equativas e sentenças tautológicas com o verbo ser apresentadas por Castilho (2019). 

Para essas duas estruturas, a Semântica e a Pragmática Formais já possuem ferramentas para 
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compreendê-las. Elas serão mais bem apresentadas no Capítulo 4. Antes, no entanto, é 

necessário avaliar como os conceitos e as definições do chamado predicado nominal, presentes 

na NGB e nas gramáticas tradicionais e descritivas, chegam aos dois livros didáticos aprovados 

pelo PNLD aqui analisados: ‘Português: linguagens’ e ‘Ser protagonista: língua portuguesa’; 

assunto do próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2. AS SENTENÇAS DE CÓPULA NOS LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste capítulo é analisar como os conceitos e as definições do chamado 

predicado nominal, presentes na Nomenclatura Gramatical Brasileira e nas gramáticas, chegam 

em dois livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático: ‘Português: 

linguagens’ e ‘Ser protagonista: língua portuguesa’.  A primeira seção é dedicada a expor 

brevemente o objetivo, a justificativa e o método que orientaram a análise proposta do material 

didático. Na segunda seção, analisa-se o livro didático ‘Português: linguagens’, destinado ao 

sétimo ano do ensino fundamental, da descrição linguística proposta para o predicado nominal, 

passando pelos exercícios propostas e relacionando com o que é proposto no ‘Manual do 

Professor’. A terceira seção segue o mesmo percurso de análise, tendo agora por objeto o livro 

dedicado ao terceiro ano do ensino médio: ‘Ser protagonista: língua portuguesa’. Por último, 

na quarta seção, aponta-se as lacunas observadas na apresentação do predicado nominal em 

ambos os livros. 

2.1. MATERIAL DIDÁTICO 

Depois de fazer o levantamento da abordagem das sentenças com os verbos de cópula 

nas gramáticas tradicionais, busca-se, neste momento, analisar como esse conteúdo chega aos 

livros didáticos do ensino fundamental e médio. Selecionou-se, assim, dois livros aprovados 

pelo PNLD, em vigor entre os anos de 2015 a 2019: ‘Português: linguagens’, de William Cereja 

e Thereza Magalhães, e ‘Ser protagonista: língua portuguesa’, obra coletiva concebida, 

desenvolvida e produzida por Edições SM. 

A seleção desses dois livros didáticos foi motivada por duas razões. A primeira teve 

motivação prática, já que trabalhei com eles nas escolas em que lecionei e, por experiência 

didática, sabia que algumas definições causavam incômodo não somente em mim, mas também 

nos alunos. A segunda razão provém do interesse em analisar detalhadamente como o mesmo 

conteúdo é apresentado nos livros didáticos em etapas diferentes do ensino de língua 

portuguesa, mesmo que eles não pertençam a uma mesma coleção ou editora. 
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Assim, buscando uma melhor organização na exposição das ideias, a análise dos livros 

‘Português: linguagens’ e ‘Ser protagonista: língua portuguesa’ seguem um método: (i) 

apresentar as definições dos termos que compõem o predicado nominal presentes em cada livro 

didático; (ii) entrelaçar as definições apresentadas neles com as gramáticas tradicionais e a 

NGB; (iii) analisar os exemplos e exercícios propostos tendo em vista tanto as definições 

expostas como a faixa etária de cada público; (iv) debater o grau de dificuldade dos conceitos 

considerando a idade/série dos alunos; e, por fim, (v) discutir se essas definições são suficientes 

para dar conta dos fatos linguísticos do português. 

2.2. ENSINO FUNDAMENTAL 

O livro ‘Português: linguagens’, destinado ao 7° ano do ensino fundamental, é dividido 

em quatro unidades, cada qual com três capítulos, que possuem seções que trabalham 

basicamente a compreensão e análise de textos, a descrição linguística e a produção textual. 

Dentro dessas seções, há outras subseções que seguem as necessidades didáticas de cada área 

de estudo. 

A seção ‘A língua em foco’, da Unidade 2, trata de cinco pontos gramaticais: (i) 

Morfossintaxe: a seleção e a combinação das palavras; (ii) Frase e oração; (iii) Sujeito e 

predicado; (iv) Tipos de sujeito; e (v) Verbo de ligação e predicativo do sujeito. De acordo com 

o ‘Manual do Professor’, essa seção tem como objetivos específicos: identificar em um texto a 

frase e a oração; conhecer e observar os princípios de seleção e de combinação de palavras; 

construir o conceito de sujeito, predicado, predicativo e verbo de ligação; identificar o sujeito 

em diferentes situações textuais; observar e reconhecer o papel semântico-estilístico do sujeito 

e do predicativo do sujeito na construção de textos. 

Já no Capítulo 3, a seção ‘A língua em foco’ trata especificamente do verbo de ligação 

e do predicativo do sujeito e é composta por outras subseções que auxiliam na construção e na 

descrição do conceito, sendo a primeira delas intitulada ‘Construindo conceitos’. Neste 

primeiro momento, o aluno tem contato com o seguinte fragmento do livro “O tigre na sombra”, 

da escritora Lya Luft: 
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Figura 1 - Texto de referência da subseção “Construindo o conceito”. 

 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: Linguagens, 7. 9ª edição 

reformulada. São Paulo: Saraiva, 2015. p.121. 

 

Por meio dos exercícios, que têm como base esse trecho do livro de Lya Luft, os alunos 

são levados não somente a reconhecer, como também a empregar nas respostas o predicativo 

do sujeito e o verbo de ligação, sem ainda, no entanto, saber sua função e descrição, segundo a 

tradição gramatical. Assim sendo, parte-se da observação do fato linguístico no texto por meio 

de atividades de leitura para, em seguida, apresentar uma série com três questões, que têm por 

finalidade, segundo o ‘Manual do Professor’, estimular a construção do conceito gramatical, 

antes de se apresentar a definição tradicional. 

Após a prática de exercício, já em contato com orações em que os adjetivos são 

empregados para atribuir características ao animal, na função de predicativo do sujeito, há a 

introdução da subseção ‘Conceituando’, em que se busca formalizar os conceitos por meio da 

seleção dos seguintes exemplos retirados do texto de Lya Luft: 

 

(1) O animal era grande e pesado. 

(2) O animal não era gato; era um filhote de tigre. 

(3) As listras eram escuras e ainda pálidas. 

(4) O animal não era perigoso. 
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Diante dessas sentenças, Cereja e Magalhães (2015) definem os dois termos que 

compõem o predicado: o verbo de ligação, chamado também de verbo de estado, e o predicativo 

do sujeito. Assim como Cunha (1980), os autores definem o verbo de ligação pela sua função 

na sentença: unir o sujeito ao predicativo, diferenciando-se dos outros verbos por não expressar 

ações do sujeito, apenas aproximando o sujeito das suas características, qualidades e estados, 

função própria do predicativo do sujeito. 

Embora a NGB classifique os predicados em nominal e verbal, Cereja e Magalhães 

(2015) não fazem essa distinção. Os autores apresentam primeiro a estrutura com verbos de 

ligação ou de estado, constituída de sujeito e predicativo, para, na unidade seguinte, exporem a 

estrutura com os verbos significativos ou nocionais, podendo ser intransitivos ou transitivos, e 

estes seguidos de objeto direto ou indireto. Consequentemente, não é tratado o conceito de 

núcleo do predicado, como consta nas gramáticas mais tradicionais, inclusive por Cunha 

(1980). A oposição, dessa maneira, não é feita pelo contraste entre os predicados, nem pelos 

seus núcleos, mas pela composição da estrutura peculiar de cada classe dos verbos. Dessa 

forma, nesse ponto, mesmo que não abordem diretamente, Cereja e Magalhães (2015) parecem 

seguir as orientações de Bechara (2009), em não fazer distinção entre predicado nominal e 

verbal. 

A seção ‘Conceituando’ ainda conta com a ajuda de três boxes que têm como principal 

função ampliar o assunto tratado e estabelecer relações com outros textos. No primeiro, são 

apresentadas sentenças com outros verbos de ligação, não somente o ser, como se constata nos 

exemplos retirados do texto que abrem a seção, como também os verbos parecer, ficar, virar, 

continuar, estar e permanecer. O segundo boxe, intitulado ‘Morfossintaxe’, expõe as categorias 

de palavras que podem exercer a função de núcleo do predicativo do sujeito. Mesmo que não 

faça referência direta, a definição morfossintática do predicativo também é muito parecida com 

a que é apresentada por Cunha (1980), afinal ele pode ser representado por: um substantivo ou 

uma palavra substantivada (5.a e 5.b); um pronome (6); um adjetivo ou uma locução adjetiva 

(7.a e 7.b); um numeral (8); e, uma oração (9): 

 

(5.a) A menina parecia uma boneca. 

(5.b) O retrato mais bonito era o redondo. 

(6) Essa avó é minha. 

(7.a) A menininha era linda. 

(7.b) A caixa era de madeira. 
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(8) Minhas avós são três. 

(9) Minha vontade era que o filhote de tigre voltasse todos os dias. 

 

Por fim, no terceiro boxe, Cereja e Magalhães (2015) apresentam o texto publicitário 

a seguir para trabalhar o verbo de ligação numa construção em que o verbo ser se encontra 

omitido. 

 

Figura 2 - Boxe sobre o verbo de ligação em elipse. 

 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: Linguagens, 7. 9ª edição 

reformulada. São Paulo: Saraiva, 2015. p.123. 

 

Primeiro, o material apresenta a elipse de forma ampla, como “a omissão de um termo 

ou de uma oração inteira facilmente subtendidos pelo contexto” (CEREJA e MAGALHÃES, 

2015, p.123). Em seguida, os autores articulam essa definição à construção “[O cérebro] [é] 

uma verdadeira obra de arte!”, em que houve a omissão do verbo de ligação ser e do sujeito que 

pode ser recuperado pela figura. 

Para apresentar esta parte teórica, que caracteriza a subseção ‘Conceituando’, na seção 

‘Bibliografia’, presente no final do volume, algumas gramáticas foram listadas como referência, 
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sendo: ‘Moderna gramática portuguesa’, de Evanildo Bechara; ‘Gramática de usos do 

português’, de Maria Helena Moura Neves; e ‘A gramática descritiva do português’, de Mário 

Perini. Embora não tenha sido explicitamente citado, nem adicionado nas referências, é 

perceptível a influência de Cunha (1980) na descrição gramatical desse livro, tanto dos termos 

que compõem a sentença com os verbos de cópula, como nos sentidos que estes podem 

expressar e as classes que compõem o predicativo do sujeito. 

Vale ressaltar que, no ‘Manual do Professor’, Cereja e Magalhães (2015) esclarecem 

que os conceitos, de forma geral, ao longo de toda a coleção, não são um fim em si, mas um 

meio para reflexões linguísticas mais produtivas. Por conta disso, a seção ‘A língua em foco’ 

também conta com uma subseção intitulada ‘Exercícios’, em que são propostas atividades 

práticas de reconhecimento de categorias gramaticais e de criação de frases ou textos que 

empreguem o fato linguístico observado em determinado capítulo. Nela há cinco questões, que 

podem ou não estar conectadas pelo mesmo texto de apoio. 

A questão [1] tem como referência a seguinte estrofe do poema “Meus oito anos”, de 

Casimiro de Abreu: 

 

Figura 3 - Texto de referência do exercício 1 da subseção “Exercício”. 

 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: Linguagens, 7. 9ª edição 

reformulada. São Paulo: Saraiva, 2015. p.124. 

 

Por considerar os verbos de ligação, na parte teórica do livro didático, como “um 

elemento que serve para unir o sujeito ao predicativo do sujeito”, Cereja e Magalhães (2015, 

p.122) propõem basicamente a substituição do verbo ser, estando elíptico ou não, por outros 

verbos de ligação. Assim, diante dos versos “O céu - um manto azulado, / O mundo - um sonho 
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dourado, / A vida - um hino de amor!”, o enunciado da questão [a] pede que se empregue os 

verbos estar, permanecer e parecer no lugar do verbo elíptico ser, indicando como sugestão de 

resposta: 

 

(10) O céu está / é / permanece um manto azulado. 

(11) O mundo permanece / parece um sonho dourado. 

(12) A vida parece / permanece um hino de amor! 

 

Nota-se que, mesmo sem fazer restrição no enunciado, o emprego dos verbos estar, 

permanecer e parecer não é recomendado pelos autores em todas as frases. O verbo estar, por 

exemplo, só é empregado em (10). Os autores não inserem nenhuma explicação sobre o motivo 

que os levou a não sugerir O mundo está um sonho dourado; A vida está um hino de amor. O 

verbo permanecer, por outro lado, é empregado nas três frases, mesmo que as orações O céu 

permanece um manto azulado, O mundo permanece um sonho dourado, A vida permanece um 

hino de amor possam soar estranhas para alguns falantes. Dessa forma, percebe-se um 

descompasso entre o que é exigido no enunciado da questão e o que é apresentado como 

sugestão de resposta, já que o aluno, a princípio, poderia fazer a troca por qualquer um dos três 

verbos, mas o que consta na sugestão de resposta é que determinado verbo não seria tão 

aconselhável em alguns contextos, embora os motivos não estejam expostos. 

O enunciado da questão [b] também trabalha com a substituição do verbo de ligação 

ser nos versos Como são belos os dias e O mar é lago sereno, pelos verbos continuar e virar. 

Na sugestão de resposta, os autores indicam as frases Como continuam belos os dias e O mar 

virou lago sereno. Como a questão pede apenas a substituição de um verbo por outro, acaba 

por não explorar a anomalia1 gerada caso o aluno escolha substituir o verbo ser pelo virar em 

#Como viram belos os dias. O interessante aqui, assim como na questão [a], seria explorar em 

quais contextos o emprego de alguns verbos de ligação são aceitáveis e quais não os são, além 

de qual a participação do sujeito e do predicativo nessa seleção, mas os exercícios propostos 

não parecem fazer isso adequadamente. 

Percebe-se também que as sentenças apresentadas nas questões [a] e [b] são 

metafóricas. Na própria definição de Cereja e Magalhães (2015, p.125), presente em outro 

 
1 Na área da Semântica formal, anomalia é “uma sentença bem construída do ponto de vista sintático, mas que não 

apresenta valor semântico” (QUADROS-GOMES e SANCHEZ-MENDES, 2018, p. 19)  
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volume da mesma coleção ‘Português: linguagens’, destinado ao 8º ano, a metáfora é “resultante 

de uma relação de semelhança, de intersecção entre dois termos”. Essa relação de semelhança 

é construída a partir das características presentes no termo de origem, relacionando-as com o 

termo alvo, ou seja, diante da sentença O céu é um manto azulado, o termo de origem é manto 

azulado e o termo alvo é o céu; assim sendo, algumas das características do manto azulado, 

como superfície lisa e extensa, podem ser associadas ao céu, numa relação de intersecção. Dessa 

forma, a troca do verbo ser pelo parecer em O céu parece um manto azulado descaracteriza a 

metáfora. Exatamente por ter selecionado sentenças metafóricas, os autores poderiam não 

somente determinar as funções sintáticas dessas orações, como também apresentar, nesse ponto, 

o conceito de metáfora, mostrando como a relação entre sujeito e predicativo do sujeito 

contribui para que haja a intersecção necessária para a construção dessa figura de linguagem e 

a importância do verbo nessas construções. Entretanto, as atividades propostas por Cereja e 

Magalhães (2015) focam basicamente na identificação e substituição dos verbos de ligação, 

levando o aluno a acreditar que a mudança dos verbos não acarreta mudança no significado da 

sentença, e consequentemente não desenvolvem a reflexão sobre a potência que os elementos 

linguísticos estabelecem na organização dos enunciados. 

As questões [2] a [4] têm como referência a seguinte tira de Fernando Gonsales: 

 

Figura 4 - Texto de referência dos exercícios 2 a 4 da subseção “Exercício”. 

 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: Linguagens, 7. 9ª edição 

reformulada. São Paulo: Saraiva, 2015. p.124. 

 

Enquanto a questão [2] propõe o emprego de um pronome demonstrativo para o sujeito 

implícito do verbo ser em Ela diz que é um cachecol, indicando como sugestão de resposta Ela 

diz que isso é um cachecol, a questão [3], subdividida em três outras questões menores, busca 
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apenas identificar o sujeito e predicado das orações A vovó ficou louca e Isso é um cachecol, 

além de determinar o verbo de ligação de cada uma, e, por fim, classificar os termos louca e um 

cachecol. A tática de já apresentar as duas frases para a análise sintática dos termos evita que o 

aluno não perceba a ocorrência do verbo estar empregado como impessoal no primeiro 

quadrinho. De acordo com as ferramentas de análise que lhe foram oferecidas até aqui, o aluno 

poderia supor que o verbo estar em Deve estar um frio danado aí em cima!! é um verbo de 

ligação e que um frio danado é predicativo. Sendo que essa é uma análise equivocada, já que o 

verbo estar aqui tem outra classificação. Dessa forma, por constar no texto, seria interessante 

aqui que o livro indicasse que o verbo não está sendo empregado na função de verbo de ligação.  

Já a questão [4], por sua vez, trabalha com a compreensão do texto e espera que o 

aluno compreenda que a vovó estava fazendo um cachecol imenso, porque era destinado a uma 

girafa. Como os netos não tinham essa informação, logo consideraram que ela estava louca. A 

questão [5], por fim, novamente trata da identificação do verbo de ligação e do predicativo do 

sujeito em quatro frases. Vale lembrar que o aluno fez uma atividade do mesmo tipo, mas com 

orações diferentes, anteriormente. Dessa forma, nada de novo é apresentado. 

Logo em seguida, há uma subseção específica para trabalhar o predicativo do sujeito 

por meio de exercícios, intitulada ‘O predicativo do sujeito na construção do texto’. Segundo o 

‘Manual do Professor’, essa é uma subseção dedicada a analisar o papel de determinada 

categoria gramatical na organização e na construção dos sentidos de um texto, observando sua 

função semântica e estilística. Para tal, é apresentado o seguinte poema “Amigo”, de Alexandre 

O’Neill, que servirá de referência para as oito questões presentes nessa parte da seção: 
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Figura 5 - Texto de referência da subseção “O predicativo do sujeito na construção do texto”. 

 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: Linguagens, 7. 9ª edição 

reformulada. São Paulo: Saraiva, 2015. p.125. 

 

As primeiras questões são voltadas para a compreensão das partes do texto e abordam 

outras funções gramaticais, sem relação com o predicativo do sujeito. Assim, tendo como centro 

de análise a primeira estrofe do poema, a questão [1] trabalha tanto a coesão do pronome de 

primeira pessoa nós, enquanto estratégia de incluir o leitor no texto, como o sentido da palavra 

inauguramos no contexto. Já a questão [2] propõe que o aluno relacione as definições da palavra 

amigo presentes na primeira estrofe às definições apresentadas nas estrofes seguintes. 

É na questão [3], desmembrada em outras três, que a conexão com a função de 

predicativo do sujeito fica mais evidente. Por meio das sentenças “Amigo” é um sorriso de 

boca em boca e “Amigo” é a solidão derrotada, a primeira questão pede que o aluno identifique 

o sujeito das orações; já a segunda solicita que se classifique sintaticamente as palavras sorriso 

e solidão. Embora os predicativos sejam um sorriso de boca em boca e a solidão derrotada, a 

atividade recorta apenas o núcleo para a classificação dessa função sintática, mesmo que ela 

não tenha sido apresentada ao longo da subseção. Por fim, a terceira questão pede que o aluno 

identifique outras palavras no texto que desempenham a mesma função sintática de sorriso e 
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solidão. Percebe-se que são questões que apenas repetem o mesmo tipo de habilidade 

trabalhada, anteriormente, que nada se diferenciam das questões [3] e [5] presentes na subseção 

‘Exercícios’. A relação do emprego do predicativo do sujeito e os efeitos de sentido não se 

articulam nesse tipo de atividade. A proposta presente no ‘Manual do Professor’ não é aqui 

colocada em prática. 

A questão [4] foca na segunda estrofe do poema “Amigo”, enfatizando a figura de 

linguagem elipse, que foi trabalhada em um dos boxes da subseção ‘Conceituando’. 

Subdividida em outras duas, a primeira pede para identificar o verbo elíptico, que no caso é 

novamente o verbo ser; a segunda solicita que o aluno identifique os predicativos ligados pelo 

verbo ser ao sujeito amigo. O interessante aqui seria questionar, por exemplo, por que a omissão 

do verbo, nesses casos, não causa prejuízo à construção. 

A análise da questão [5], que se desdobra em outras três, baseia-se na terceira estrofe 

e trata da relação entre o eu lírico e o outro interlocutor. A primeira questão espera que o aluno 

compreenda que escrupulosos detritos está se referindo a vocês aí. Na segunda, o aluno precisa 

perceber que, ao dizer amigo é o contrário de inimigo, o eu lírico elabora uma definição que 

responde ao seu interlocutor, já apontando para a terceira questão, na qual solicita-se a opinião 

do aluno sobre os possíveis motivos que levaram o eu lírico a afirmar a esse outro interlocutor 

que amigo é o contrário de inimigo. Aqui, não somente o livro não trata da questão dos efeitos 

de sentido do predicativo do sujeito no texto, como as duas primeiras questões basicamente 

pedem que o aluno copie trechos do poema. Além disso, ignora a diferença da elipse do ser nas 

passagens não o erro perseguido, explorado e a elipse do sujeito em é a verdade partilhada, 

praticada. 

Já a questão [6], composta por duas perguntas, foca na última estrofe e espera que o 

aluno identifique as características que se opõem, trabalho sem fim e grande festa, e as que se 

complementam, espaço útil e tempo fértil. Todas essas quatro características não somente 

exercem a função de predicativo como estão coordenadas entre si, mas a questão não explora 

esses fatos. 

A questão [7] trata do texto como um todo, não se prendendo a uma parte específica, 

apresentando cinco opções de resposta, pedindo que o aluno identifique qual ou quais delas 

correspondem à afirmação verdadeira sobre o poema. As afirmações tentam estabelecer, pela 

primeira vez, uma conexão entre o emprego do predicativo do sujeito e a construção do poema. 

Os autores apresentam as seguintes conclusões: 
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(a) O grande número de verbos de ligação e de predicativos de sujeito presentes no 

poema decorre do empenho do eu lírico em definir o termo amigo. 

(b) O grande número de predicativos do sujeito presentes no poema demostra que 

caracterizar amigo não é uma tarefa simples. 

(c) A palavra amigo, que é sujeito da maioria das orações do poema, é empregada sem 

adjuntos adnominais porque o eu lírico se refere a amigo como ideia geral, sem 

particularização. 

(e) O poema apresenta como conclusão a ideia de que cultivar a amizade é trabalhoso, 

mas compensador. (CEREJA E MAGALHÃES, 2015, p.126) 

Das cinco opções apresentadas, a única errada é: 

(d) Para o eu lírico, o emprego excessivo de predicativos é uma forma de dizer que é 

impossível definir amigo. (CEREJA E MAGALHÃES, 2015, p.126) 

Por fim, na questão [8], Cereja e Magalhães (2015) propõe que os alunos escrevam um 

texto em prosa ou em verso em que o aluno responda à pergunta O que é amigo? Assim como 

feito no poema “Amigo”, é indicado que se empregue verbos de ligação e predicativos do 

sujeito. 

Embora o objetivo dessa subseção seja articular estudos do texto com a descrição 

gramatical, o que se percebe é a permanência de atividades sem reflexão sobre o emprego e o 

efeito de sentido do predicativo do sujeito no texto. O único momento em que isso ocorre é 

dado pelos autores na questão objetiva. O aluno, por sua vez, não é agente desse processo. Além 

disso, esse é o segundo texto deste capítulo que apresenta uma construção com o verbo de 

ligação com o sentido metafórico e, mais uma vez, essa característica é ignorada.  

Em seguida, há a última subseção de ‘Língua em foco’, intitulada ‘Semântica e 

Discurso’. Segundo o ‘Manual do Professor’, essa seção tem como objetivo ampliar ainda mais 

a abordagem do conteúdo gramatical do capítulo, a fim de desenvolver competência linguística 

do aluno, ou seja, o conhecimento interiorizado da língua que o aluno possui, e explicitar os 

mecanismos de funcionamento dessa língua. Além disso, busca-se trabalhar a competência 

comunicativa, partindo de situações concretas de comunicação para a reflexão de certas 

questões semânticas ou enunciativas. Para tal, essa subseção não se centra em um texto único, 

mas faz uso de gêneros distintos, e é composta por cinco questões. 

A questão [1] trabalha com a seguinte pintura “Julie Manet com gato”, do pintor 

francês Pierre-Auguste Renoir: 
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Figura 6 - Texto de referência do exercício 1 da subseção “Semântica e Discurso”. 

 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: Linguagens, 7. 9ª edição 

reformulada. São Paulo: Saraiva, 2015. p.126. 

 

O enunciado pede ao aluno que, no primeiro momento, observe a pintura, atentando-

se para os elementos que a compõem. Em seguida, é pedido que o aluno crie um pequeno texto 

descritivo empregando principalmente verbos de ligação e predicativo do sujeito. Essa é uma 

atividade interessante, porém muito semelhante ao que foi pedido na última questão da subseção 

anterior, em relação ao emprego dessas categorias na produção do texto. A diferença é que 

naquela pedia-se que a elaboração de uma definição da palavra amigo, enquanto neste busca-

se a descrição de um texto não-verbal. 

A questão [2] solicita que o aluno substitua o predicativo do sujeito por outra palavra 

de sentido equivalente, nas sentenças apresentadas. Dessa forma, Aquele mecânico é uma bolha 

é equivalente a Aquele mecânico é acomodado / apático. Essa é uma atividade que demanda 

um conhecimento de mundo mais sofisticado para estabelecer essas conexões, além da 

familiaridade com a metáfora apresentada, o que auxiliaria a aumentar, ao mesmo tempo, o 

repertório lexical do aluno. De qualquer forma, Cereja e Magalhães (2015) propõem, no 

‘Manual do Professor’ que a resoluções dos exercícios sejam feitas em duplas ou em pequenos 

grupos, a fim de ampliar o número de interlocutores e a troca de vivências em relação à língua. 

Essa dinâmica, com essa atividade específica, ajuda na troca de vivências, já que um aluno pode 

não saber que o significado da frase João é verdadeiro 171 equivale à sentença João é um 

malandro (CEREJA E MAGALHÃES, 2015, p.127), mas outro colega pode ajudar nessa 

tarefa, compartilhando conhecimentos. Essa é uma atividade interessante, mas muito pouco 

produtiva para a descrição e reflexão dos termos linguísticos, pelo menos da forma em que foi 

posta. 
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As questões [3] a [5] se relacionam com a seguinte tira de Jim Davis protagonizada 

pelo famoso gato Garfield: 

 

Figura 7 - Texto de referência dos exercícios 3 a 5 da subseção “Semântica e Discurso”. 

 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: Linguagens, 7. 9ª edição 

reformulada. São Paulo: Saraiva, 2015. p.127. 

 

É a primeira vez que a questão da diferença de significado das sentenças de cópula é 

abordada explicitamente na seção ‘A língua em foco’. Na questão [3], subdivida em outras 

duas, Cereja e Magalhães (2015) pontuam, por exemplo, que o verbo de ligação pode se referir 

a uma característica permanente (v. ser), a um estado provisório do mundo (v. estar) ou a um 

estado aparente do mundo (v. parecer), não se limitando a apenas unir o sujeito ao predicativo 

do sujeito. Na primeira questão, letra [a], diante do emprego dos verbos parecer, estar e ser, o 

aluno precisa identificar qual dos três empregos seria o adequado para se referir a uma 

característica do personagem se zangar sempre por qualquer motivo. Já na letra [b], pede-se que 

se identifique o sentido de cada verbo de ligação nas cinco frases apresentadas, considerando o 

predicativo. Percebe-se que, nesta seção, a análise aponta para outros tipos de abordagens que 

não somente restrita à sintaxe, mas, ainda assim, os exercícios giram em torno da identificação, 

deixando-se de lado a reflexão, o que impede que o aluno tenha a oportunidade de desenvolver 

mais as suas respostas do que somente copiar partes presentes na parte mais teórica. 

Já na questão [4], que também se desdobra em duas, é solicitada ao aluno a criação de 

frases nas quais se empreguem verbos de ligação, tanto para refutar um comentário específico 

que alguém fez a seu respeito, quanto para refutar um comentário que sempre é feito. A resposta 

é pessoal, mas se espera que o aluno empregue, no primeiro caso, o verbo estar, já que indica 

um estado temporário, e, no segundo, o verbo ser, indicando um desconforto permanente. Essa 
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é uma atividade que busca diagnosticar se o aluno compreendeu a diferença de sentido entre 

esses dois verbos. 

Por fim, na questão [5], há o trabalho específico com o verbo ser que “apresenta um 

sentido de permanência, de que as coisas são e serão sempre de certo modo” (CEREJA e 

MAGALHÃES, 2015, p.128), e pede-se que, diante das três frases abaixo, o aluno determine 

qual está sendo empregado nesse sentido: 

 

(13) A população do nosso planeta é jovem. 

(14) Os recursos naturais da Terra são abundantes. 

(15) O planeta Terra é redondo e ligeiramente achatado nas pontas. 

 

A característica do verbo ser destacada pelos autores está relacionada principalmente 

ao tempo e ao modo em que ele aparece empregado, afinal, em todas as frases, o verbo está 

conjugado na terceira pessoa do presente do indicativo, o que indica que a ideia de permanência 

não vem apenas do verbo, mas também de propriedades do predicativo. E, diante desse fato, é 

possível questionar: por que será que somente na sentença (15) o verbo ser tem “sentido de 

permanência, de que as coisas são e serão sempre de certo modo” (CEREJA e MAGALHÃES, 

2015, p.128)? O falante poderia empregar outro tempo ou outro modo numa sentença como 

essa? Como explicar a impermanência de A população do nosso planeta era jovem? Qual a 

relação estabelecida entre os termos para que o verbo ser em (15) adquira esse sentido? Essas 

são questões instigantes, mas pouco exploradas tanto nas gramáticas voltadas para o público 

especializado quanto nos livros didáticos. 

Percebemos que a seção ‘Língua em uso’ é diversa e tenta explorar, em diversos 

momentos, as categorias verbo de ligação e predicativo do sujeito. Entretanto, as partes teórica 

e prática tratam a descrição linguística muito aquém do conceito de língua proposto pelos 

autores no ‘Manual do Professor’, como “um processo dinâmico de interação, isto é, como um 

meio de realizar ações, de agir e atuar sobre o outro” (CEREJA e MAGALHÃES, 2015, p.286). 

Por sua vez, os exercícios, como um todo, são pouco reflexivos, não despertando curiosidade 

sobre os fenômenos apresentados. Além disso, a definição dos verbos de ligação, na subseção 

‘Conceituando’, como “elemento que serve para unir o sujeito ao predicativo” (CEREJA e 

MAGALHÃES, 2015, p.122) diz muito pouco sobre essa classe de verbos e não condiz com a 

própria discussão do livro sobre a sua possibilidade de expressar distintos sentidos, como 
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“sentido de permanência de que as coisas são e serão sempre de certo modo” (CEREJA e 

MAGALHÃES, 2015, p.128). 

2.3. ENSINO MÉDIO 

O livro ‘Ser protagonista: língua portuguesa’, destinado ao 3° ano do ensino médio, é 

dividido em três áreas: a primeira, dedicada à literatura, é intitulada ‘Literatura: Autonomia e 

competência expressiva’; a segunda, dedicada à gramática, recebe o título ‘Linguagem: A 

arquitetura da língua’; e, por fim, a terceira, que trabalha a elaboração de textos, é denominada 

‘Produção de textos: A pluralidade em destaque’. A princípio, o que se nota nessa organização 

é a presença de três livros, com objetivos, métodos e finalidades diferentes, compactados em 

apenas um, visando auxiliar as aulas que, muitas vezes, são separadas na grade escolar seguindo 

exatamente esse formato. 

Como é obrigatório em todos os livros que são aprovados pelo PNLD, há um ‘Manual 

do Professor’ no final de cada volume. Nele, os autores auxiliam o trabalho do professor com 

o livro didático, expondo os aspectos gerais da coleção, como os documentos que orientam a 

elaboração do material, os objetivos do ensino de língua portuguesa, além de apresentar a 

estrutura da coleção, com as partes que contêm cada volume. Em relação a esse último ponto, 

de acordo com as indicações do manual, a divisão em Literatura, Linguagem e Produção de 

texto é de cunho estritamente didático, não considerando que essas áreas não estejam 

conectadas. O que se pretende é dar mais ênfase a uma determinada dimensão do ensino-

aprendizagem. Mesmo que se desenvolvam de forma independente, concebidas em progressão, 

numa utilização de sequência linear, as partes contam com estratégias de articulação entre elas, 

como na seção ‘Prática de linguagem’, há um boxe intitulado ‘Usina Literária’, buscando-se, 

assim, construir uma relação com a escrita literária, mesmo em atividades voltadas para a 

reflexão linguística. 

O predicado nominal é trabalhado no capítulo 20 intitulado ‘Termos essenciais da 

oração’, que é composto pela por três seções: ‘Sujeito e predicado’, ‘Tipos de sujeito’ e ‘Tipos 

de predicado’. Segundo o ‘Manual do Professor’, este capítulo tem dois objetivos mais gerais: 

“observar as relações entre os termos essenciais da oração” e “utilizar-se de estratégias de 

construção sintática para enfatizar, generalizar ou ocultar informações” (BARRETO, 2016, 

p.390). Em relação ao primeiro, busca-se, de forma mais específica, apropriar-se dos conceitos 

de sujeito e predicado, reconhecer os diferentes tipos de sujeitos e de predicado. Já no segundo, 
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pretende-se relacionar tipos de sujeito com a ocultação / generalização de informações e 

identificar a função das marcas de modalização, a fim de utilizá-las para indicar intenções. 

Dessa forma, o conceito de língua e linguagem adotada pelos autores ao longo de toda a coleção 

é norteado pela perspectiva do (socio)interacionismo, pelo foco na interação entre sujeitos, 

privilegiando, assim, a diversidade de gêneros textuais. 

Os autores ainda destacam no ‘Manual do Professor’ a importância de se trabalhar as 

categorias gramaticais nos moldes tradicionais com a finalidade de contribuir para o 

desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica dos alunos, estimulando o exercício do 

pensamento científico. Para tal, como consta no manual, parte-se das categorias arroladas na 

NGB, mesmo com suas incoerências e lacunas, em vista de questioná-la e (re)construir novos 

conhecimentos, que, muitas vezes, já foram trabalhados no Ensino Fundamental. Nesta etapa, 

no entanto, a descrição dos conceitos e termos deve ser problematizada, como forma de se 

compreender como o conhecimento científico é construído. 

De fato, na seção ‘Tipos de predicado’, a descrição dos predicados segue as 

orientações do NGB e diferencia predicado nominal de predicado verbal, tendo como referência 

o núcleo que o constitui. No predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito, que 

expressa o seu atributo, sendo, portanto, um termo nominal; no predicado verbal, os verbos 

expressam ação, constituindo-se núcleo do próprio predicado. Quando há o emprego de verbos 

nocionais e predicativos (do sujeito ou do objeto), o predicado é classificado como verbo-

nominal. 

Em relação específica ao predicado nominal, se a NGB orienta que o verbo que 

compõe essa estrutura seja nomeado de ligação, os autores optaram por apresentar na seção 

‘Tipos de predicado’ também a terminologia verbo relacional, que era adotada por gramáticos 

como Said Ali (1965) antes da elaboração da nomenclatura, mas que foi desconsiderada na 

época, ao se buscar a simplificação dos termos. Segundo a definição proposta nesta parte teórica 

do livro didático, os verbos de ligação, ou de estado, “associam o sujeito de uma oração a uma 

característica ou um estado” (BARRETO, 2016, p.178). Quando Cunha (1980, p.145), seguindo 

as orientações da NGB, define os verbos de ligação na função de estabelecer “a união entre 

duas palavras ou expressões de caráter nominal”, é o que de fato consta no especificador de 

ligação. Entretanto, quando se estabelece, no livro didático, que essa classe associa o sujeito de 

uma oração a uma característica ou um estado, como proposto por Said Ali (1965), não somente 

o termo relacional parece estar mais bem selecionado, como de ligação não seria o melhor 

termo a ser empregado, já que unir e associar são ações diferentes. Dessa forma, quando o livro 
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mistura as duas nomenclaturas (de ligação e relacionais), a definição proposta não consegue 

contemplá-las, porque parecem se referir a descrições linguísticas diferentes. 

Na seção ‘Manual do Professor’, ao mesmo tempo que enfatizam que é necessário 

construir novos conhecimentos a partir do que se apresenta na NGB, problematizando conceitos 

para compreender como o conhecimento científico é construído, os autores também afirmam 

que há um conjunto de conceitos da gramática em que a problematização não se revela 

produtiva para os propósitos do ensino de língua portuguesa no nível médio. Parece, 

infelizmente, que as sentenças formadas por predicado nominal fazem parte desse último grupo. 

A ausência de um conhecimento mais crítico sobre esse tipo de estrutura na seção ‘Tipos de 

predicado’ dá a falsa sensação não somente de que esses termos não foram produzidos por uma 

determinada pessoa ou um grupo, como no caso da NGB, como de que as reflexões linguísticas 

já estão postas e acabadas, não fazendo parte de uma construção histórica da descrição 

linguística. 

Obviamente, há de se considerar que não é o objetivo do ensino como um todo, nem 

mesmo do material didático mais especificamente, confundir o aluno com uma variação 

desnecessária de definições, mas, já que a construção do conhecimento científico é uma das 

marcas que os autores pontuam no ‘Manual do Professor’, seria interessante desdobrar o 

assunto, que é apresentado somente em nível muito básico. Esse é o problema de se reduzir o 

conteúdo ao essencial. Se, por um lado, isso resulta numa abordagem mais objetiva, por outro, 

muitos detalhes relevantes não são abordados. 

Além disso, ao apresentar, na seção ‘Tipos de predicado’, a oração Ele está invisível, 

esse exemplo parece confirmar a definição proposta para os verbos de ligação como a 

associação do sujeito a uma característica ou um estado, afinal invisível se relaciona mais 

fortemente com o sujeito do que com o verbo estar. Por outro lado, os autores não consideram 

que dizer que Ele está invisível implica que nem sempre o sujeito foi assim qualificado, não 

sendo, portanto, uma característica permanente do sujeito, mas um estado provisório. Essa 

relação semântica é desconsiderada pelo livro didático na descrição das sentenças formadas 

com verbo de ligação. Dessa forma, a definição proposta pelos autores, além de simplificar o 

comportamento de um elemento linguístico da estrutura oracional, no caso o verbo estar, parece 

dizer muito pouco sobre ele, dando mais destaque aos outros dois termos (o sujeito e o 

predicativo do sujeito) do que a relação semântica que se estabelecem na sentença. 

Vale ressaltar que, para se trabalhar com a parte gramatical, na seção ‘Bibliografia’, 

algumas gramáticas foram listadas como referência, como: ‘Gramática Houssais de língua 
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portuguesa’, de José Carlos Azeredo; ‘Moderna gramática portuguesa’, de Evanildo Bechara; 

‘Nova gramática do português contemporâneo’, de Cunha e Cintra; ‘Gramática’ de Faraco e 

Moura; ‘Moderna gramática brasileira’, de Celso Pedro Luft; ‘Gramática de usos do português’, 

de Maria Helena de Moura Neves; e, ‘Gramática descritiva do português’, de Mário Perini. 

Dessa forma, a descrição gramatical diz muito pouco frente ao material de consulta que se tem 

à disposição. 

Segundo os autores no ‘Manual do Professor’, a descrição gramatical é ponto de 

partida, e não de chegada, portanto, no percurso, pretende-se investigar a produção de efeitos 

de sentido na língua. A união entre regras gramaticais e análise de texto de gêneros variados 

será mais desenvolvida na seção ‘Prática de linguagem’ por meio de exercícios que marcam o 

fim da apresentação do conjunto de tópicos dos conceitos trabalhados. As atividades presentes 

nessa seção são elaboradas tanto para serem feitas em casa como em sala de aula, com ou sem 

o auxílio do professor, configurando-se como uma forma de avaliação para diagnosticar se os 

alunos não somente sabem os conceitos estudados, como também sabem aplicá-los na leitura 

de outros textos. 

A seção ‘Prática de linguagem’, no primeiro momento, tem como referência o artigo 

de opinião intitulado “Repúblicas de Bananas F.C.”, seguido de duas questões: 

 

Figura 8 - Texto de referência dos exercícios 1 e 2 da seção “Prática de linguagem”. 

 

Fonte: BARRETO, Ricardo Gonçalves. Ser Protagonista: língua portuguesa, 3º ano. 3ª edição. São Paulo: 

SM, 2016. p.179. 

 

A primeira questão, subdividida por três perguntas diretas, trabalha a leitura e a 

compreensão do texto; já na segunda, há o direcionamento para a análise das questões de 
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sintaxe, fixando-se, basicamente, no primeiro período do texto: É impressionante a debandada 

de jogadores brasileiros para o exterior. 

A questão [2] é subdividida em cinco itens. Nas letras a e b, trabalham-se a 

identificação e a classificação dos termos que constituem o predicado nominal, afinal faz parte 

dos objetivos específicos desse capítulo apropriar-se dos conceitos de sujeito e predicado. Já na 

questão [c], os autores tratam da organização da estrutura oracional, tendo em vista a ênfase 

que se pretende dar a determinado termo da oração, relacionando essa escolha ao gênero textual 

artigo de opinião. Dessa forma, busca-se explorar que a anteposição do predicado dá ênfase a 

essa estrutura, demarcando, logo no início, a opinião do autor pelo emprego do adjetivo 

impressionante, núcleo do predicado nominal. Aqui percebemos que o exercício insinua muito 

mais que o conceito apresentado na parte teórica, afinal, consta, na definição, que o predicativo 

“expressa o atributo do sujeito” (BARRETO, 2016, p. 178) por meio da sentença Ele está 

invisível, em que o sujeito é um ser que tem um atributo temporário de estar invisível. Por outro 

lado, a debandada de jogadores brasileiros para o exterior não é um ser, mas um 

acontecimento sobre o qual o artigo, muito mais do que oferecer uma caracterização, uma 

qualidade, ou um estado, quer expressar uma opinião, que está subjugada por um ponto de vista 

do falante, um espaço de manipulação. Isso é explorado mais fortemente na questão [d], cuja 

sugestão de resposta presente na última parte do volume do livro didático diz que a anteposição 

do predicado destaca a avaliação do falante sobre os fatos. Entretanto, as atividades não 

relacionam diretamente a estrutura empregada no artigo com a descrição apresentada 

anteriormente, nem com o que ao longo da formação do aluno esse assunto é apresentado; ele 

é reduzido ao básico. Por fim, a última questão, letra [e], propõe que o aluno identifique as 

palavras que explicitam a opinião do autor. Aqui não somente o adjetivo assume essa função 

(impressionante), como um substantivo (debandada), mas um ponto em que o livro didático 

não se aprofunda, ficando só no processo de identificação. 

Assim, embora Ele está invisível e É impressionante a debandada de jogadores 

brasileiros para o exterior sejam sentenças com princípios sintáticos idênticos, a descrição 

gramatical parece dizer mais sobre a primeira do que sobre a segunda, deixando que o aluno, 

sozinho, identifique e preencha as lacunas que o próprio livro didático deixou na apresentação 

do conteúdo. 

Em seguida, o boxe ‘Usina literária’, que integra a seção ‘Prática de linguagem’, de 

acordo com o ‘Manual do Professor’, busca articular duas partes do livro – Linguagem e 

Literatura –, investigando os efeitos estéticos ao abordar aspectos linguísticos em textos 
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literários. Almeja-se, com essa proposta, que o aluno transporte critérios de análise a outros 

tantos textos presentes tanto no livro didático quanto fora dele, criando, assim, um repertório 

de análise responsável por “observar as configurações específicas, originais e expressivas da 

língua nos textos literários, que passa a auxiliar também as atividades de leitura da parte de 

Literatura” (BARRETO, 2016, p. 362). 

O boxe tem como centro de análise o poema em prosa escrito por Vinícius de Moraes. 

Percebe-se que, a partir da leitura, quatro questões são apresentadas: 

 

Figura 9 - Texto de referência dos exercícios 1 a 4 do boxe “Usina Literária”. 

 

Fonte: BARRETO, Ricardo Gonçalves. Ser Protagonista: língua portuguesa, 3º ano. 3ª edição. São Paulo: 

SM, 2016. p. 179. 

 

A primeira questão trabalha uma sentença formada com o verbo de ligação numa 

relação metafórica: A infância é uma gaveta fechada, numa antiga cômoda de velhas magias. 

Ela parece buscar que o aluno compreenda a importância do léxico no processo de construção 

da metáfora. Para isso, a questão [a] tenta despertar no aluno a reflexão de que o tempo pode 

estar no presente, mas o emprego das palavras infância, antiga e velhas remetem ao passado. 

Além disso, busca-se estabelecer, na questão [b], a relação da infância com a imagem de uma 

gaveta fechada, ou seja, assim como a gaveta fechada tem a função de guardar objetos diversos, 

o período da infância, como um tempo passado e encerrado da vida humana, também guarda 

momentos vividos, para serem lembrados quando recordados, ou seja, a gaveta é aberta. 

Dessa forma, o que se espera com essa atividade é que o aluno identifique os pontos 

em comum entre a representação da imagem de uma gaveta fechada e a infância. Assim sendo, 

essa é uma atividade que busca conectar os conteúdos trabalhados na primeira parte do livro 
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dedicado à Literatura, e, por isso, pressupõe-se que já dominem o conteúdo das figuras de 

linguagem, não precisando definir o conceito, bastando apenas perguntar qual figura de 

linguagem surge da associação entre infância e gaveta fechada. 

Por fim, na letra [d], há a clássica pergunta da função sintática exercida pelo termo 

gaveta fechada, sendo classificada como predicativo do sujeito. Aqui, assim como o exercício 

anterior, as sentenças Ele está invisível e A infância é uma gaveta fechada são sintaticamente 

idênticas, afinal são constituídas por um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do 

sujeito, mas a relação estabelecida entre os termos que compõem cada sentença é diferente, 

porque esta última é classificada como uma metáfora. 

Assim, embora o livro enriqueça o repertório dos alunos apresentando relações 

semânticas entre sujeito e predicativo diferentes, essa distinção não é apresentada na parte 

teórica do livro. A descrição gramatical, como resultado do conhecimento científico, tampouco 

é explorada na prática dos exercícios. Os alunos são levados apenas a identificar termos e 

classificá-los, não resultando na reflexão sobre o uso, como sugerem os PCNs. As três últimas 

questões, por sua vez, não tratam do predicado, nem nominal nem verbal. 

Na seção ‘Manual do Professor’, os autores indicam algumas atividades que 

complementam o que foi apresentado nos capítulos, caso seja do interesse do professor. Na 

atividade proposta, os alunos devem classificar os verbos em nocionais ou relacionais e explicar 

as diferenças entre eles. A novidade aqui é perceber que o mesmo verbo pode ser classificado 

de formas distintas dependendo da construção. O primeiro par de frase é Estou preocupado e 

Estou em Roma, em que, na primeira construção, estar é um verbo relacional e, na segunda, é 

nocional. Preocupado indica um estado do sujeito, enquanto em Roma indica o lugar em que o 

sujeito se encontra, essa seria a justificativa da gramática tradicional para essa classificação. 

Entretanto, em sentenças como O congresso será em Manaus, conforme o exemplo 

discutido no Capítulo 1 (p.37), não parece que esse seja mais um caso de estrutura com verbo 

nocional, já que em Manaus está caracterizando o lugar do congresso. Dessa maneira, a 

distinção da gramática tradicional não captura uma certa semelhança entre sentenças desse tipo. 

Além disso, cabe verificar se os verbos permanecer e ficar em Permaneceram no 

mesmo lugar ou Ficaria meses em Paris, classificados como verbos nocionais, segundo a 

gramática tradicional, guardam a mesma noção de ação que os verbos caminhar, correr ou 

dividir possuem. Ao que parece, permanecer e ficar são ações que não demandam executar 

tantos processos para serem classificados como tal como o verbo correr, que denota que os pés 
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precisam se movimentar mais rapidamente para se dizer que alguém está correndo, mas com 

velocidade superior ao andar. Já em Permaneceram no mesmo lugar não necessariamente os 

pés ficaram estáticos, mas podiam estar dançando, e ainda assim a frase poderia ser verdadeira. 

O mesmo ocorre em Ficaria meses em Paris, afinal a pessoa provavelmente realizou diversas 

ações nesse período, como correr, dormir, escrever, e, ainda assim, pode-se dizer que a pessoa 

ficou meses em Paris. Essas também são questões que poderiam ser usadas para uma reflexão 

mais aprofundada das estruturas gramaticais. 

Esses exercícios de identificação e classificação dos termos que compõem essas 

estruturas não somente dizem pouco sobre o fenômeno linguístico, como também não estão 

desenvolvendo o conhecimento científico dos alunos. 

2.4. APONTANDO AS LACUNAS 

Neste capítulo, buscou-se analisar como os conceitos e definições presentes nas 

gramáticas tradicionais e na NGB chegam aos livros escolares, além de examinar como, nas 

partes destinadas aos exercícios, os autores desenvolvem nos alunos a reflexão dos elementos 

que compõem a língua portuguesa, tendo como referência dois livros aprovados pelo PNLD, 

em vigor entre os anos de 2015 a 2019: ‘Português: linguagens’, de William Cereja e Thereza 

Magalhães, e ‘Ser protagonista: língua portuguesa’, obra coletiva concebida, desenvolvida e 

produzida por Edições SM. 

O que se observou foi a influência da NGB mais fortemente presente nos livros 

didáticos do ensino fundamental e médio, já que há a distribuição do conteúdo, ao longo da 

formação de cada etapa, seguindo a ordem apresentada na Nomenclatura: Fonética, Morfologia 

e Sintaxe. A semântica encontra-se diluída ou em seções específicas dos livros didáticos ou nas 

abordagens que tentam mesclar, nas definições ou nos exercícios, uma abordagem de cunho 

morfossemântico ou sintático-semântico. Além disso, nota-se que, embora a NGB tenha tentado 

padronizar os termos gramaticais, isso não impossibilitou que os autores continuassem 

indicando outros termos que soam como sinônimos. No livro destinado ao 7° ano do ensino 

fundamental, ‘Português: linguagens’, Cereja e Magalhães (2015) apresentam tanto o termo 

verbo de ligação como verbo de estado. Já o terceiro volume da obra ‘Ser protagonista: língua 

portuguesa’ apresenta, além do termo verbo de ligação, o termo verbo relacional. Em nenhum 

dos dois livros há a justificativa para a escolha do segundo termo nem mesmo a autoria ou o 

contexto em que eles foram criados. Se a escola adotar esses dois livros ao longo da educação 
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básica, o aluno conhecerá três termos que se referem à mesma classe, mas que não se explica o 

que eles são propriamente e que não parecem se diferenciar entre si. E dada sua diversidade, 

não está clara a necessidade de sua apresentação. 

Ademais, na definição dos conceitos de verbo de ligação e predicativo do sujeito, 

exposta nos dois livros didáticos, e de predicado nominal, verbal e verbo-nominal, somente no 

do ensino médio, não constam explicitamente na parte teórica o autor ou as gramáticas que 

serviram de referência, a fim de mostrar para os alunos que essas definições foram elaboradas 

por pesquisadores da área de língua portuguesa, já que, na seção ‘Bibliografia’, há uma lista 

das gramáticas que foram consultadas e que serviriam de referencial teórico para a sua 

elaboração. Como não é tradição apresentar, no âmbito escolar, nem a NGB nem as gramáticas 

tradicionais, é provável que o aluno fique com a sensação de que o livro didático diz a verdade 

e que ele é inquestionável, como se o campo da descrição linguística não fosse uma ciência 

sendo (des)construída constantemente e não estivesse inserida em um tempo e contexto 

específicos de elaboração dos conceitos. 

No que diz respeito à classificação do predicado e dos termos que formam as sentenças 

com verbo de cópula, os livros didáticos apresentam certas semelhanças e diferenças, como é 

possível observar na Quadro1: 
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Quadro 1 - Quadro comparativo dos constituintes do predicado nominal nos livros didáticos. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Percebe-se que a maior diferença se encontra na classificação dos tipos de predicados, 

já que o livro do ensino fundamental não adota as orientações da NGB em classificar em 

nominal, verbal e verbo-nominal. A divisão é apresentada apenas no livro do ensino médio. A 

princípio, poder-se-ia considerar que o livro produzido para alunos do ensino médio se tornou 

mais complexo com o acréscimo desse conteúdo. Entretanto, o que se nota é apenas uma 

mudança de abordagem ao considerar que os predicados são de tipos diferentes a depender do 

verbo empregado na oração, seja ele de ligação ou nocionais. Essa classificação, portanto, é só 

outra forma de organizar os elementos da língua em caixas isoladas, pouco contribuindo para 

uma reflexão mais profunda sobre o comportamento dos termos em cada tipo de predicado. 

Além disso, percebe-se que a definição da função do verbo de ligação e do predicativo 

do sujeito na sentença não se torna mais complexa a depender da etapa de ensino. O que se 

observa é praticamente a manutenção das definições. Até mesmo os exercícios são parecidos, 

afinal, basicamente trabalha-se a identificação e classificação dos termos que compõem a 

estrutura da oração. Dessa forma, por não considerar a idade / série do aluno, o conceito pode 

estar ou complicado para ser compreendido pelo aluno do ensino fundamental, que tem por 
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volta de doze anos, ou simplista demais para ser trabalhado com os alunos do ensino médio, 

que tem em torno de dezessete anos. 

Em relação aos exercícios, nota-se que na seção ‘Manual do Professor’, presente nos 

dois livros didáticos, a teoria nem sempre coincide com a prática. Nos dois livros didáticos, os 

autores apontam, cada um à sua maneira, que a descrição gramatical não deve ser posta como 

um fim em si mesma, mas como um meio para reflexões linguísticas, pretendendo-se investigar, 

inclusive, a produção de efeitos de sentido dos elementos da língua nos textos selecionados em 

cada questão. No livro ‘Português: linguagens’, era esperado que essa conjugação fosse 

realizada mais claramente na subseção ‘O predicativo do sujeito na construção do texto’. 

Entretanto, os autores pouco exploram o aspecto pragmático dessa construção, optando 

basicamente por questões de identificação do predicativo e sua classificação de trechos retirados 

do texto. É apenas na subseção ‘Semântica e Discurso’ que há uma abordagem menos sintática 

e mais semântica na análise das sentenças verbos de cópula, ao explorar a diferenças de 

significado dessa classe de verbos. Já no livro didático ‘Ser protagonista: língua portuguesa’, 

os autores avançam um pouco mais na conjugação da descrição do gramatical com usos e 

efeitos de sentido, principalmente por trabalhar, no primeiro momento, com o gênero artigo de 

opinião, enfatizando o predicado com sujeito posposto; e com o tratamento da metáfora, que 

foge da simples classificação, explorando principalmente as características presentes no 

predicativo (termo de origem) para que se possa estender ao sujeito (termo alvo), possibilitando 

ao aluno compreender essa relação metafórica. Entretanto, considerando que a classe dos verbos 

de cópula comporta outros verbos que não somente o ser, as questões deixaram de explorar 

outras relações semânticas existentes com outros verbos. Percebe-se que em ambos os livros há 

algum esforço em ampliar o estudo dos verbos de cópula, principalmente na parte dos 

exercícios, mas pouco se aprofundam na análise sobre a composição da construção dessa 

sentença como um todo, já que ora se trabalha com o predicativo do sujeito, ora com o verbo 

de ligação, de forma bem isolada, não havendo um trabalho efetivo de unir essas duas funções 

sintáticas. 

Diante dos dados oferecidos principalmente pelos livros didáticos, notamos que as 

definições de predicado nominal, verbo de ligação e predicativo do sujeito não são suficientes 

para dar conta dos fatos do português. Dessa forma, o próximo capítulo apresenta noções da 

Semântica Formal que podem contribuir para o ensino de língua portuguesa nas escolas. Mais 

especificamente, pretende-se discutir como os conceitos de composicionalidade e predicação, 

as noções básicas da Teoria dos Conjuntos e a proposta de Frege sobre sentido e referência 
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podem auxiliar na compreensão do significado das sentenças formadas com o verbo de cópula 

ser. Já as propostas da Pragmática Formal nos ajudam a explicitar o significado das sentenças 

tautológicas e metafóricas com o verbo ser. 
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CAPÍTULO 3 CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM FORMAL 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste capítulo é apresentar os fundamentos teórico-metodológicos da 

abordagem formal no estudo do significado da sentença, principalmente as sentenças formadas 

com o verbo de cópula ser. Na primeira parte, apresentam-se as contribuições da Semântica 

Formal para o estudo do significado das sentenças. Inicia-se com um breve histórico da 

Semântica Formal, seguido da exposição dos conceitos de composicionalidade e predicação da 

teoria que guiarão nossa pesquisa e, por fim, apresenta-se noções básicas da Teoria dos 

Conjuntos e a proposta de Frege sobre sentido e referência que auxiliam na compreensão do 

significado das sentenças formadas com o verbo ser. Na segunda parte, busca-se apresentar as 

propostas da Pragmática Formal que ajudam a explicitar o significado das sentenças 

tautológicas e metafóricas com o verbo ser. Antes, porém, há uma breve apresentação das 

máximas conversacionais de Grice, parte importante para compreender alguns conceitos da 

Pragmática presentes nesta seção. Por fim, a terceira parte tem como objetivo tecer as 

considerações finais deste capítulo, apontando a contribuição dos campos da Semântica e da 

Pragmática Formais para a análise das sentenças com o verbo ser para além do que é 

apresentado na abordagem tradicional das gramáticas e também apontar as lacunas ainda 

presentes nessas áreas que precisam ainda ser mais exploradas. 

3.1. SEMÂNTICA FORMAL 

3.1.1. Histórico 

Por considerar que as relações de significados devem ser descritas formalmente, a 

Semântica Formal tem raízes em Aristóteles, que chamou a atenção para a lógica de estruturas 

como o silogismo, como em: 

 

(1) a. Todo homem é mortal. 

      b. Sócrates é homem. 
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      c. Logo, Sócrates é mortal. 

 

A contribuição do filósofo está em mostrar que as relações de significado são lógicas. 

Assim, se (1a) e (1b) forem verdadeiras, consequentemente, (1c) também será. 

Essa lógica pode ser representada formalmente, por meio da construção de conjuntos. 

Assim, em (1a), a categoria dos homens pertence à categoria maior dos mortais. 

 

Figura 10 - Relação de inclusão de conjunto. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Em (1b), o particular, que no caso é Sócrates, pertence à categoria dos homens: 

 

Figura 11 - Relação de pertencimento. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Portanto, se Sócrates pertence à categoria de homens e se a categoria de homens for 

uma categoria dos mortais, então Sócrates também pertence à categoria dos mortais, o que pode 

ser representado da seguinte forma: 

 

Figura 12 - Relação de pertencimento e inclusão de conjunto. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Por conta dessa abordagem formal, se mantivermos as relações entre os conceitos 

nessas sentenças, podemos construir outros silogismos igualmente válidos. Dessa forma, se x, 

representando um elemento qualquer, pertence a um conjunto Y, e Y está contido no conjunto 

W, então x pertence a W. Representando essa relação pela Teoria dos Conjuntos, teremos: se x 

∈ H e H  W, então x ∈ W. 

A partir da década de 70 do século XX, a Semântica Formal (SF), por intermédio de 

Bárbara Partee (1940-), constituiu-se como ciência, por meio da filiação de duas abordagens 

epistemológicas: a Teoria Gerativa e a Filosofia Analítica. Da primeira, a SF adotou a análise 

centrada na sentença como objeto e no conhecimento tácito dos falantes. Essa filiação 

epistemológica determinou a metodologia de coleta de dados para essa abordagem, centrada na 

intuição dos falantes. Da segunda, herdou sua relação com a lógica, especificamente da 

Filosofia Analítica de Frege (1848-1925) e de Russell (1872-1970). 

Frege – filósofo, matemático e lógico alemão – formatizou a ideia dos quantificadores 

e refutou a teoria referencial do significado, dividindo-o entre as noções de sentido e referência, 

além de elaborar questões fundamentais em Semântica. Já Russsell contribuiu na elaboração de 

ferramentas lógicas para a análise das línguas naturais. Entretanto, foi Donald Davidson (1917-

2003) um dos primeiros a relacionar uma teoria do significado com a Sintaxe Gerativa proposta 
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por Noam Chomsky (1928-), cruzando estruturas semânticas com estruturas sintáticas 

(BASSO, 2019). Vale ressaltar que, para o semanticista, é necessária uma sintaxe, não sendo 

obrigatória a adoção da Sintaxe Gerativa. Dessa forma, a SF reúne conhecimentos da 

Matemática, da Lógica e de certas dimensões da Filosofia, buscando uma reflexão sobre o 

significado pela tradição lógico-formal que pode ser importada para as línguas naturais. 

É importante ressaltar que, para a SF, a sentença é a unidade básica de análise e que 

saber o significado de uma sentença é saber suas condições de verdade, permitindo discernir 

quais as condições necessárias para que determinada sentença seja considerada verdadeira. 

Considerando a semântica de cada termo e o significado emergente da sua relação na 

configuração sintática, numa sentença como Chico Buarque é carioca, as condições de verdade 

são definidas se, de fato, o indivíduo que é denotado pelo nome próprio Chico Buarque 

pertencer à categoria denotada pelo item carioca. Caso haja a troca do termo Chico Buarque 

por Adoniran Barbosa, nessa mesma sentença, mudam as condições de verdade, já que 

Adoniran não pertence ao conjunto dos cariocas, mas dos paulistas.  Além disso, a posição 

sintática dos termos também interfere no significado das sentenças, já que a sentença Caim 

matou Abel não significa o mesmo que Abel matou Caim, tendo em vista que o assassino e a 

vítima não são os mesmos nas duas sentenças. Isso mostra que cada parte que constitui a 

sentença e a ordem em que estas partes estão dispostas importam para o cálculo das condições 

de verdade, ou seja, o cálculo é composicional. 

É importante destacar, com isso, que, baseada na proposta de Tarski (1944), a noção 

de verdade não implica ter que verificar, a partir da sua concordância com as coisas do mundo, 

se a sentença é ou não verdadeira, ou seja, diante da sentença A distância da Terra ao Sol é 

cerca de 150 milhões de quilômetros, não é necessário pegar uma fita métrica e tentar medir se 

de fato é essa a distância entre a Terra e o Sol, mas saber discernir quais são as condições no 

mundo que garantam a interpretação do significado dessa sentença. Essa interpretação pode ser 

descrita de forma lógica por meio da metalinguagem de acordo com o esquema T2:  

 

(2) ‘X’ é verdadeira se, e somente se, p 

 

 
2 A letra T refere-se tanto à ‘true’, equivalente a ‘verdadeiro(a)’ em português, presente na formulação do esquema 

(T): X is true if, and only if, p, quanto ao nome do seu formulador: Tarski. 
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A linguagem, nessa proposta, é dividida em dois níveis. O primeiro é a língua-objeto, 

representada em (1) pela variável X, ou seja, uma sentença qualquer de uma língua que 

desejamos descrever. Observa-se que esta é apresentada entre aspas simples, já que não está 

sendo usada, mas mencionada3. Por sua vez, o segundo nível é a metalinguagem que, 

representada pela variável p e introduzida pelo encadeador lógico se, e somente se, é a 

linguagem usada para descrever o significado da língua-objeto. Sendo assim, se X é verdade, 

então p é verdade; e se p é verdade, então X é verdade, já que são equivalentes. 

Imagine que há um semanticista brasileiro interessado em descrever a língua inglesa. 

Inspirado no esquema T, observado em (1), o linguista substitui a variável X pela sentença em 

inglês The distance from Earth to the Sun is about 150 million kilometers, que é a língua-objeto 

que ele busca descrever, como é possível observar em (2). 

 

(3) ‘The distance from Earth to the Sun is about 150 million kilometers’ é verdadeira 

se, e somente se, p 

 

Já a variável p corresponde à metalinguagem, língua que o operador do esquema, o 

semanticista, pode controlar “para fornecer as condições de interpretação da sentença na língua-

objeto” (OLIVEIRA, 2001, p.41). Nesse caso, a metalinguagem está em português, como 

podemos observar em (3), já que essa foi a linguagem escolhida pelo nosso semanticista para 

descrever o significado da língua-objeto. 

 

(4) ‘The distance from Earth to the Sun is about 150 million kilometers’ é verdadeira 

se, e somente se, a distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. 

 

Em outra notação, o esquema (1) pode ainda ser apresentado de outra forma, como se 

observa em (4). 

 

(5) ⟦X⟧ = 1 sse p 

 
3 Na Semântica Formal, há uma diferença importante entre uso e menção. Esta é uma forma de destacar uma 

palavra ou sentença de um texto, por isso se emprega o sinal gráfico das aspas simples ou o itálico. Já aquela 

corresponde ao emprego de uma palavra ou sentença inserida na fluidez do texto. O semanticista, ao buscar 

descrever o significado de uma língua, menciona uma sentença ou palavra, não a usa. 
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Como vimos, a variável X se refere a uma sentença qualquer da língua-objeto e p é a 

variável da metalinguagem empregada. A novidade é o símbolo [[ ]] para o termo extensão, que 

é “uma função (no sentido matemático do termo) que mapeia a representação sintática de uma 

sentença em um valor de verdade” (FERREIRA, 2019, p.10). O número 1 indica que a sentença 

é verdadeira, ou o valor de verdade é verdadeiro. Caso tivesse indicado o número 0, a sentença 

seria falsa, ou o valor de verdade seria falso. Já o sse é a abreviação do conectivo se e somente 

se. 

Diante disso, cabe ao linguista analisar como o sistema semântico produziu 

determinado significado e como esse sistema permite certos tipos de raciocínios. 

3.1.2. Composicionalidade e Predicação 

A computação semântica, como vimos, dá-se de forma composicional, já que os 

falantes de uma língua conseguem compreender o significado de uma sentença nunca ouvida 

simplesmente por saber o significado de cada parte pertencente à sentença e a forma como essas 

partes estão organizadas. A predicação, por sua vez, é o processo de formação do predicado, 

concebido como uma estrutura com lacunas que indicam a(s) possibilidade(s) de 

preenchimento(s), em vista de torná-lo saturado, de acordo com a perspectiva da análise 

semântica que remonta a Frege. 

Observando as sentenças em (6), pode-se notar que a parte recorrente é ser professor. 

 

(6) 

a. Paulo é professor. 

b. Maria é professora. 

c. Meu tio é professor. 

d. A minha prima é professora. 

 

Desconsidera-se, neste contexto, a questão da concordância, seja nominal ou verbal 

por ser um fenômeno sintático, e do tempo verbal, que não será abordado nesta pesquisa. Dessa 

forma, o predicado possuiu uma estrutura que pode ser representada por: ____ ser professor, 

que, como se observa em (6), é uma estrutura fixa. Entretanto, não é possível atribuir valor de 
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verdade a essa expressão, já que está insaturada, ou seja, incompleta, representada pela lacuna 

em branco. Para torná-la completa, ou saturada, é necessário preencher essa lacuna com um 

argumento que se refira a indivíduos, determinando assim sobre quem se está falando: Paulo, 

Maria, Meu tio, A irmã de um amigo.  Dessa forma, ser professor é um predicado de um 

argumento, pois é necessário apenas um argumento para preencher o espaço vazio e transformar 

esse predicado insaturado em saturado. 

A representação arbórea da estrutura sintática da sentença (6.a) é a seguinte: 

 

(6.a) Paulo é professor. 

 

Figura 13: Sentença com verbo de cópula 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na sentença, professor é tradicionalmente chamado de predicado nominal, o verbo ser 

é vácuo, o predicador é professor, pois é este termo que s-seleciona o argumento animado, ou 

nome próprio que se refere a um indivíduo, para funcionar como sujeito da oração. Na frase em 

questão, o predicado é preenchido pelo nome próprio, Paulo, que se refere a um indivíduo no 

mundo, por isso Paulo é professor é uma sentença considerada bem formada por um falante do 

português, mas causam estranheza sentenças como # O muro é professor, considerada, pela 

semântica, uma sentença anômala. Assim, predicados como ser professor, em que se necessita 

do acréscimo de apenas um argumento, um único espaço vazio a ser preenchido, são 

considerados predicados monoargumentais. Ao preencher essa lacuna, com o argumento 

adequado, o predicado torna-se uma estrutura completa e, consequentemente, pode-se avaliar o 
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seu valor de verdade, ou seja, se Paulo pertencer ao conjunto dos professores, a sentença é 

verdadeira, caso contrário, será considerada falsa. 

Por outro lado, ao se observar as sentenças em (7), pode-se notar que a parte recorrente 

é matar. 

 

(7) 

a. Caim matou Abel. 

b. Eu matei a barata. 

c. O leão matou a zebra. 

d. A batida matou duas pessoas. 

 

Há, também, predicados como matar que possui uma estrutura representada por: ____ 

matar ____. Nela, como se percebe, há dois lugares vazios, sendo exigidos dois argumentos 

para transformar esse predicado insaturado em saturado. Para tornar essa sentença saturada, é 

necessário preencher, primeiro, a lacuna referente ao objeto com um argumento, por exemplo: 

____ matar Abel, em seguida preencher a lacuna do sujeito: Caim matar Abel. Ao preencher as 

insaturações com os devidos argumentos, a sentença torna-se saturada. 

A representação arbórea da estrutura sintática da sentença (8) representa 

hierarquicamente a ordem de saturação dos argumentos do predicado. 

 

(8) Caim matou Abel. 

 



77 

Figura 14: Sentença com verbo transitivo 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Ao realizar esse preenchimento, os falantes do português sabem que não é qualquer 

tipo de argumento que pode estabelecer essas relações, já que o predicado matar s-seleciona 

seres vivos para funcionar como argumentos. Por isso, Caim matou Abel ou O leão matou a 

zebra são sentenças consideradas bem formadas por um falante do português, mas causam 

estranheza sentenças como # O armário matou a mesa. Percebe-se, assim, que o predicado de 

dois lugares estabelece relação entre dois indivíduos, já que Caim e Abel estão na relação de 

Caim matar o Abel. 

De um ponto de vista formal, a formulação matemática em Teoria de Conjuntos ajuda 

a compreender a organização interna de sentenças declarativas desse tipo, já que se estabelece 

um conjunto de pares ordenados, sendo representado da seguinte forma: {< Caim, Abel >, 

<João, Pedro>, <Carlos, Marcos>}, em que o primeiro elemento é o sujeito e o segundo é o 

objeto de matar. A troca da ordem dos argumentos modifica o sentido e a referência da 

sentença, já que Caim matou Abel é diferente de Abel matou Caim: na primeira sentença quem 

mata é Caim, e quem é morto é Abel; na segunda, quem mata é Abel, e quem morre é Caim. A 

ordem dos argumentos, portanto, é importante, porque afirmamos coisas diferentes quando a 

alteramos. 

Portanto, de acordo com a análise formal do significado, a interpretação semântica é 

composicional, porque o valor de verdade da sentença é calculado a partir do valor de verdade 

das partes e da forma como eles estão organizados hierarquicamente. Essas partes são 

compostas por predicado e argumento. Vimos que o número de argumentos varia dependendo 

do predicado. O número de argumentos necessários para saturar um predicado é chamado 

valência. De forma básica, pode-se dizer que um predicado formado com o verbo ser e um 
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predicativo é um predicado de valência 1, necessitando de apenas um argumento para ser 

saturado. Somente com o predicado saturado por uma expressão é possível determinar as 

condições de verdade de uma sentença. 

3.1.3. Abordagem Formal e o verbo ser 

Vimos na seção anterior que a expressão com o verbo de cópula ser forma 

prototipicamente um predicado que necessita de um argumento sendo, portanto, um predicado 

monoargumental. No entanto, diante de sentenças como Paulo é professor, Cariocas são 

brasileiros e Chico Buarque é o vencedor do prêmio Camões 2019, percebe-se que o verbo ser 

pode desempenhar papéis distintos. Na primeira sentença o verbo estabelece a relação de 

pertencimento a um conjunto; na segunda, o verbo ser estabelece uma relação de inclusão; e, 

na terceira, a relação estabelecida é de igualdade. Nesta seção, portanto, buscaremos 

compreender as relações estabelecidas entre essas partes em vista de compreender os 

significados das sentenças, tendo como referência conceitos da Semântica Formal. 

 

(9) Paulo é professor. 

(10) Cariocas são brasileiros. 

(11) Chico Buarque é o vencedor do prêmio Camões 2019. 

 

Como vimos, na sentença (9), Paulo denota um indivíduo, um elemento particular, e é 

considerado o argumento do predicado. Já professor informa sobre a profissão exercida por 

Paulo. Dentro do conjunto maior das profissões existentes, há várias categorias, como: 

advogado, tatuador, mecânico, entre outras. Paulo pertence à categoria dos professores. Dessa 

forma, a sentença Paulo é professor estabelece uma relação de pertencimento pela passagem 

de um particular, Paulo, a uma categoria, professor. Vejamos: 
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Figura 15: Relação de pertencimento. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Já na sentença (10), temos, na posição de argumento do predicado, uma categoria, 

cariocas, e, na função de predicado outra categoria, brasileiros. A relação aqui se dá entre 

categorias distintas em que a categoria dos cariocas é menor do que a categoria dos brasileiros, 

uma vez que, dentro dessa categoria, pode conter outras como paulistas, mineiros, paraibanos, 

baianos, entre outros. Carioca é apenas uma dentre várias outras categorias existentes, que está 

contida na categoria maior dos brasileiros. É de se observar que a ordem entre essas categorias 

não pode ser aleatória, já que Cariocas são brasileiros é uma sentença verdadeira, mas o 

contrário, Brasileiros são cariocas, não é, já que nem todo brasileiro é carioca, mas todo carioca 

é brasileiro. Assim, na sentença Cariocas são brasileiros, o verbo ser estabelece relação de 

inclusão pela passagem de uma categoria a outra categoria, sendo possível observar na 

representação do conjunto a seguir. 
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Figura 16: Relação de inclusão. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como visto na seção ‘Composicionalidade e Predicação’, na sentença (9), o predicador 

é o substantivo professor, que seleciona o argumento Paulo na função de sujeito. O mesmo 

ocorre na sentença (10), o predicador nominal brasileiros seleciona o argumento-sujeito 

cariocas. Nas duas sentenças, a operação formal é semelhante. No caso de um sujeito indivíduo, 

há o pertencimento ao conjunto denotado pelo predicado. No caso do sujeito que denota um 

conjunto, a relação é de inclusão. Mas as duas relações envolvem uma contenção do sujeito no 

conjunto associado ao predicado. 

Assim como consta nas gramáticas descritivas de Mateus et al. (1983), Neves (2011) 

e Castilho (2019), o adjetivo e a preposição também exercem função de predicador, como pode 

ser observado nas sentenças (12) e (13). 

 

(12) Sócrates é mortal. 

(13) Os doces são de Maceió. 

 

Nas duas sentenças, o termo, na função predicativa, do ponto de vista semântico, s-

seleciona o argumento na função de sujeito. Na sentença (12), o adjetivo mortal seleciona como 

argumento um nome que pertença de fato da categoria dos mortais, ao se referir a seres 

animados, que lidam com a oposição vida e morte. Em (13), por sua vez, a preposição de 

seleciona dois argumentos. O primeiro, Maceió, forma a perífrase de Maceió que s-seleciona 

os doces, o segundo argumento. Podemos observar o mesmo fenômeno na preposição entre na 

sentença A escolha é entre o ex. presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, já que ela, de 
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acordo com Neves (2011), introduz dois argumentos coordenados, ou seja, o ex. presidente Lula 

e o atual presidente Bolsonaro. Numa sentença com o verbo de cópula ser, há também a seleção 

do termo que ocupa a função de sujeito. Dessa forma, percebe-se que a preposição de é um 

predicador de dois lugares, enquanto a preposição entre é um predicador de três lugares, nessas 

construções. Mas, de qualquer forma, o que se nota é que a função de predicador não provém 

do verbo, mas está contida no predicativo por meio da preposição. Assim sendo, mesmo que o 

tipo de predicador varie, podendo ser um nome, um adjetivo ou uma preposição, a relação 

estabelecida pode ser tanto de pertencimento, nas sentenças Paulo é professor e Sócrates é 

mortal, quanto de inclusão, nas sentenças Cariocas são brasileiros e Os doces são de Maceió. 

Assim sendo, diante das sentenças (9)-(10) e (12)-(13), percebemos que o verbo de 

cópula ser é essencial no estabelecimento da relação entre os termos que compõem cada oração. 

Em (9) e (12), o verbo ser estabelece relação de pertencimento de um indivíduo a uma categoria; 

já em (10) e (13), o verbo estabelece relação de inclusão de uma categoria, na função de sujeito, 

inserida numa outra categoria, na função de predicado. As relações de pertencimento e de 

inclusão não valem apenas para essas duas sentenças, mas “valerão para todas as que 

expressarem aquelas relações, por terem a mesma estrutura” (QUADROS-GOMES e 

SANCHEZ-MENDES, 2018, p. 28). 

Além desses casos, o verbo ser está presente em sentenças em que a relação 

estabelecida é de igualdade. Nessas sentenças, assim como pontuou Mateus et al. (1983), 

apresentado no Capítulo 1, o verbo se comporta como um predicado de dois lugares. Diante de 

sentenças do tipo (14), reproduzida a seguir, Frege (1892) analisa a igualdade como uma relação 

entre nomes ou sinais de objeto, mas que, mesmo sendo sintaticamente idênticas (sujeito, verbo 

de cópula e predicativo), têm valor cognitivo diferentes. Enquanto sentenças do tipo a = a (ex. 

Guerra é guerra) são tautológicas, sendo sempre verdadeiras, já que todo objeto é igual a si 

mesmo, as sentenças do tipo a = b (ex. Chico Buarque é o vencedor do prêmio Camões 2019) 

não são, já que contêm extensões de nosso conhecimento e nos informam alguma coisa. 

 

(14) Chico Buarque é o vencedor do prêmio Camões 2019. 

 

Quando dizemos Chico Buarque é o vencedor do prêmio Camões de 2019, estamos 

estabelecendo uma identidade ao afirmar que tanto Chico Buarque quanto o vencedor do 

prêmio Camões 2019 são a mesma pessoa, sendo, portanto, a = b, em que a e b são sentidos 
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diferentes que representam o mesmo ente. O sentido, na proposta de Frege, pertencente à 

dimensão linguística do significado, refere-se a cada uma das expressões usadas para se chegar 

a um referente. Como podemos observar na Figura 17, considera-se Chico como o “Sentido 1”, 

o artista nacionalmente reconhecido pelas suas canções, muitas delas de cunho político; no 

“Sentido 2”, o segundo elemento da oração o vencedor do prêmio Camões 2019 é o escritor de 

obras literárias de reconhecimento internacional como “Leite Derramado”, “Budapeste” e 

“Estorvo”. Esses dois sentidos se referem a mesma pessoa, como podemos ver na Figura 17. A 

referência, dessa forma, é a contraparte extralinguística da relação entre língua e mundo. 

As condições de verdade dessa sentença, por sua vez, serão composicionalmente 

calculadas a partir do significado das partes. Numa sentença como Chico Buarque é o vencedor 

do prêmio Camões 2019, as condições de verdade dependem se esses dois sentidos (Chico 

Buarque / o vencedor do prêmio Camões 2019) tiverem o mesmo referente, ou seja, indicarem 

o mesmo indivíduo no mundo, relacionando, assim, sistematicamente, a língua a uma realidade 

extralinguística. 

 

Figura 17 - Relação de igualdade: Chico Buarque é o vencedor do prêmio Camões 2019. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Além das sentenças compostas por dois sintagmas nominais, como visto em (14), a 

categoria dos advérbios também é empregada na função predicativa, como visto nos exemplos 

oferecidos por Castilho (2019) no Capítulo 1, em (15) e (16). 

 

(15) Aqui é São Paulo, lá é Belo Horizonte. 

(16) Hoje é sexta-feira. Ontem foi quinta, se não erro na data. 

 

Os advérbios de lugar, aqui e lá em (15), e de tempo, hoje e ontem (16), são ancorados 

no SN que tem como ponto de referência o evento da fala. Em (15), por exemplo, o advérbio 

dêitico aqui se ancora no SN São Paulo estabelecendo relação de igualdade entre os dois 

elementos, ou seja Aqui = São Paulo. O mesmo acontece em (16): o advérbio hoje se ancora no 

sintagma sexta-feira, igualando esses dois elementos: Hoje = sexta-feira. 

Assim como (14), as condições de verdade de (15) e (16) dependem da situação em 

que o advérbio dêitico e o SN tiverem o mesmo referente, ou seja, se de fato o aqui da sentença 

for São Paulo, e o hoje for sexta-feira, relacionando assim sistematicamente a língua a uma 

realidade extralinguística. 

Dessa forma, mesmo que se assuma que o verbo ser seja um mero suporte da flexão, 

dizer apenas isso esconde a complexidade que essas sentenças apresentam. Assim, só em um 

passeio pelas operações de pertencimento, de inclusão e igualdade, já podemos ver que as 

operações semânticas presentes nas sentenças com esse verbo não são vácuas.  

No entanto, a análise vista até agora apresenta certas limitações. A primeira diz 

respeito às sentenças do tipo a = a, que têm valor cognitivo diferente, afinal, são sempre 

verdadeiras, uma vez que todo objeto é igual a si mesmo, como visto na sentença Guerra é 

guerra. Outro exemplo é a canção “É um pente” dos funkeiros Os Hawaianos, em que o refrão 

é todo construído com sentenças em que o segundo elemento simplesmente repete o primeiro: 

Traição é traição, / romance é romance, / amor é amor / e um lance é um lance. Há cinco 

sentenças com a mesma construção: o termo que ocupa função predicado é o mesmo que ocupa 

a função de argumento, tendo, portanto, a seguinte representação matemática: a = a. Essas 

sentenças, semanticamente, não são informativas, já que expressam algo trivial: a coisa é igual 

a ela mesma, sendo inegavelmente todas verdadeiras. Esses dados, portanto, apontam para uma 

dificuldade da abordagem formal baseada nas propostas de Frege, que não consegue atribuir 

sentido nenhum para eles. 
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A segunda limitação diz respeito às sentenças metafóricas. Veja que quando dizemos 

que Tom é um gato, não é obvio enunciar que Tom pertença à categoria dos gatos, se ele for um 

rapaz de vinte e cinco anos. Tampouco, pode-se dizer que sejam sentidos diferentes que se 

referem ao mesmo objeto no mundo, como em Chico Buarque é o vencedor do prêmio Camões 

de 2019. 

A próxima seção apresenta os instrumentos da Pragmática Formal que contribuem para 

a análise do significado desses dois tipos de sentenças: a tautológica e a metafórica. 

3.2. PRAGMÁTICA FORMAL  

Assim como a Semântica, a Pragmática também está interessada no significado. 

Entretanto, essas duas áreas se diferem frente ao objeto de estudo. Enquanto o objeto de estudo 

da Semântica é o significado da sentença (proposição), que se constitui a partir do significado 

das partes e da forma como a sentença é constituída, para a Pragmática interessa investigar essa 

sentença inserida em um contexto de uso, buscando-se o significado do falante (implicaturas), 

que remete à intenção do enunciador por trás de uma dada ação linguística. Uma das formas de 

se traduzir essa diferença foi pela divisão de Austin do ato linguístico em três níveis principais: 

ato locutivo, ato ilocutivo e ato perlocutivo. O ato locutivo diz respeito ao proferimento da 

sentença, a descrição dos estados de coisas. Já o ato ilocutivo é a intenção por trás desse 

pronunciamento. Por sua vez, o ato perlocutivo está relacionado ao resultado que o falante 

espera conseguir do seu ouvinte. Dessa forma, a presente seção busca compreender, neste 

momento, algumas construções com o verbo ser estudadas no campo da Pragmática. 

3.2.1. As máximas de Grice 

O contexto, pela perspectiva da Pragmática, torna-se parte importante no ato 

comunicativo. Ao proferir determinada sentença, o falante é movido por determinada intenção. 

O ouvinte, por sua vez, participa na construção do significado diante do discurso do falante, 

preenchendo inclusive as lacunas deixadas por este. Se os interlocutores partilham do mesmo 

conhecimento de mundo, o falante poderá ser mais econômico no seu ato de fala, já que o seu 

ouvinte preencherá as informações implícitas nas sentenças. Grice (1975) denomina de 

princípios cooperativos essa cooperação mútua entre falantes e ouvintes que regem as 

implicaturas conversacionais, já que os sujeitos estão empenhados em oferecer sua contribuição 
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para que os objetivos da comunicação sejam alcançados. Nesse contexto, o autor propõe as 

seguintes máximas: a máxima de qualidade (que tente fazer da sua contribuição uma verdade); 

a máxima de quantidade (que busque uma contribuição tão informativa quanto necessária); a 

máxima de relevância (que suas contribuições sejam relevantes); e a máxima de modo (que seja 

claro, evite ambiguidade, evite obscuridade, seja breve e ordenado) (GRICE, 1975 apud 

CANÇADO, 2018). 

Vale ressaltar que, longe de se configurar como um manual de boas maneiras, essas 

máximas ajudam a compreender como os falantes usam seus conhecimentos linguísticos em 

situações de efetivo uso da língua. Por esse forte vínculo com o contexto, as implicaturas 

conversacionais não são convencionais, pois o significado não está necessariamente explícito 

nos itens lexicais que compõem o ato locutório, pois as intenções por trás do proferimento 

podem estar implícitas nos discursos, principalmente quando se pretende violar as máximas. 

Por conta disso, o conhecimento de mundo que os interlocutores têm em comum também se 

torna importante na compreensão de uma implicatura. 

Assim posto, se a máxima da qualidade indica que não se deve dizer o que se acredita 

ser falso ou que se diga apenas aquilo que se tenha evidências adequadas, em circunstâncias 

cooperativas, quando uma pessoa pronuncia a sentença Ana passou em primeiro lugar em 

medicina na UFF, ela acredita nessa afirmação, considerando-a verdadeira. Da mesma forma, 

quando se faz a pergunta Ana passou no vestibular? implica que o falante deseja uma resposta. 

Entretanto, há contextos em que essa máxima é violada. Por exemplo, João e Ana estão 

conversando sobre a separação de um casal de amigos. Tentando mostrar que o amigo talvez 

não estivesse tão envolvido no relacionamento, mas que, ainda assim, manteve sua promessa 

de permanecer fiel ao casamento, João diz que Pedro nunca traiu Paula. Ana, por sua vez, 

responde seriamente E eu sou a rainha da Inglaterra. Qualquer pessoa que esteja escutando 

este diálogo compreende que a informação de Ana é falsa, já que a rainha Elizabeth continua a 

ocupar o cargo de rainha da Inglaterra há quase setenta anos. Ao mesmo tempo, não é possível 

dizer que Ana esteja querendo enganar João com essa informação, se auto proclamando rainha 

da Inglaterra. Diante desse contexto, só é possível compreender esse diálogo, em que Ana está 

cooperando com João, interpretando que Ana está dizendo algo completamente diferente do 

que exposto na sentença E eu sou a rainha da Inglaterra, ou seja, assim como o que Ana diz é 

falso, da mesma forma a afirmação Pedro nunca traiu Paula também o seria. 

Uma outra circunstância em que o falante infringe a máxima da qualidade é quando se 

utiliza da ironia numa conversa. No contexto em que a aula estava marcada para 13h e o aluno 
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chega às 15h, o professor, ao se deparar com ele na porta, diz: Você chegou cedo pra aula hoje 

hein, Pedro. O que é dito pelo professor não pode, neste contexto, ser considerado verdadeiro, 

pois o que ele está querendo dizer é exatamente o contrário do que está sendo dito, chamando 

atenção para o seu atraso. Nesses dois casos, por conta da máxima da relevância, o ouvinte é 

levado a interpretar qual é a relação da sentença falsa do professor com o propósito da conversa. 

A máxima de quantidade diz respeito à quantidade de informação oferecida pelo 

falante ao seu ouvinte para que o objetivo da comunicação seja alcançado, não sendo nem mais, 

nem menos informativa. Se, em meio a uma conversa sobre o relacionamento entre Bia e Luan, 

Ana pergunta a esta sua amiga Mas você ama o Luan? e tem como resposta Sim, eu amo o 

Luan, pode-se perceber que a máxima de quantidade foi obedecida, já que Bia deu a quantidade 

de informação necessária ao seu ouvinte. Agora, se, anos depois, com o relacionamento já 

desgastado, Ana faz a mesma pergunta a Bia e tem como como resposta Eu tenho um carinho 

muito grande pelo Luan, percebe-se que a amiga infringiu a máxima de quantidade, já que ela 

não respondeu exatamente o que Ana perguntou, entretanto, por considerar que ela esteja sendo 

cooperativa, dando o máximo de informação, Ana pode inferir, pela resposta dada, que Bia já 

não ama Luan. 

Por sua vez, a máxima da relevância busca identificar as contribuições relevantes no 

ato comunicativo. Assim, num contexto em que a filha pergunta a seu pai A comida está pronta? 

e este responde apenas O gás acabou, mesmo que aparentemente o pai não responda à pergunta 

da filha, esta precisa considerar que essa é uma informação relevante, por isso deve ser 

considerada, sendo possível inferir que a comida não está pronta. Isso é possível, porque eles 

compartilham o conhecimento de que a falta do gás não permite que a comida seja preparada 

ou, no mínimo, atrase a sua preparação. Dessa forma, a máxima da relevância foi respeitada, já 

que, sabendo que o gás tem relação com o preparo da comida, a filha consegue interpretar o 

que o pai quis dizer. 

Uma forma de infringir essa máxima é, por exemplo, num contexto em que um 

motorista de Uber pergunta Você não acha que o Bolsonaro tem feito coisas boas para o Brasil? 

e o passageiro responde Eu acho essa música do Djavan muito bonita. A resposta claramente 

não está condizente com o que foi perguntado. Ao se considerar que a pessoa, mesmo tendo 

ouvido a pergunta, decide não responder, o motorista pode inferir que o passageiro desviou o 

assunto da conversa, porque não deseja conversar sobre isso. Há, dessa forma, uma violação da 

máxima de relevância, já que a informação trazida pelo passageiro é irrelevante para o curso da 
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conversa, mas, na hipótese de ele estar sendo cooperativo, tal enunciado leva o motorista a 

inferir que o passageiro não está disposto a discutir o assunto. 

Por fim, a máxima de modo pontua que o discurso proferido seja claro, evitando-se 

ambiguidade e obscuridade, sendo breve e ordenado. Dessa forma, quando o falante, depois de 

um dia exaustivo de trabalho, chega em casa e diz Estou cansada, exausta, morta, a ordem das 

palavras nas sentenças expressa o cansaço da pessoa. Pela síntese do seu estado físico e 

emocional na sentença, a ordem não pode ser alterada sem a perda da expressividade. Uma 

outra situação em que a máxima de modo também é percebida acontece quando se deseja 

indicar como determinada coisa deve ser usada. Por exemplo, Pedro tem uma televisão muito 

antiga e Ana está há algum tempo querendo ligá-la. Quando está perto de desistir, pergunta a 

Pedro: Como se liga essa televisão? Ao que Pedro então responde Pra ligar a televisão, aperte 

o botão de ligar, dê dois socos não muito fortes no lado direto e espere. Ela vai começar a 

funcionar em alguns segundos. Para que a televisão ligue, portanto, devem ser seguidas essas 

etapas pontuadas pelo rapaz. Em outros contextos, o excesso de informação pode ser um 

indicativo de violação da máxima de modo. Se Pedro pergunta a Ana Rodrigo sabe tocar 

violão? e ela responde Sabe fazer um dó, ré, mi, ao infringir a máxima seja breve em responder 

apenas sim ou não, a implicatura nessa situação é de que a pessoa pode não tocar tão bem, 

fazendo só o básico no instrumento. 

Há, dessa forma, no ato comunicativo, um nexo entre aquilo que uma expressão 

veicula e aquilo que o falante quer dizer. E, neste contexto, o ouvinte pode inferir o que o falante 

pretende dizer ao proferir determinada sentença. 

3.2.2. O verbo ser nas sentenças tautológicas 

Como vimos, para interpretar os casos de sentenças tautológicas, apenas a ferramenta 

formal dos conjuntos e das noções de sentido e referência não são suficientes. É importante 

agregar informações sobre o seu contexto de uso no processo de análise dessa construção, já 

que, fora de um contexto, ela não é informativa, afinal uma coisa sempre é igual a ela mesma, 

sendo, portanto, sempre verdadeira. Uma sentença como Iphone é iphone não nos oferece 

nenhuma informação sobre o celular, tanto que, se alguém quiser saber o que iphone significa 

e tiver como resposta Iphone é iphone, a frase não ajudará em nada na compreensão do que 

iphone é. 



88 

Entretanto, se fora de um contexto o grau de informação de sentenças tautológicas é 

zero, em situações em que Iphone é iphone é uma resposta dada pelo neto a seu avô, que não 

entende nada sobre aparelhos telefônicos, o falante, por não dar informação nenhuma, está 

violando a máxima da quantidade, que determina que se dê a quantidade de informação 

requerida. Diante disso, o falante quer que seu interlocutor perceba que deve fazer uma 

inferência: o neto está sendo sucinto em dizer que iphone é um tipo de aparelho incomparável 

e/ou pode não estar querendo continuar a conversa. 

Dessa forma, essa mesma sentença também pode ser empregada no contexto em que 

uma determinada pessoa, ao tecer um elogio a um amigo sobre uma bela foto de um pôr do sol 

postada numa rede social, tem como resposta Iphone é iphone. Nessa situação, considerando 

que esteja sendo cooperativo, o falante está violando a máxima da quantidade, mas, ao proferir 

Iphone é iphone, ele indica que está a dizer algo para além da tautologia. O ouvinte, por sua 

vez, precisa ir além do significado literal da sentença e, ao fazer uma inferência, retirar desse 

enunciado alguma informação que atribua um significado, podendo ser que a foto só saiu boa 

porque a câmera do iphone é muito boa, levando-se principalmente em conta a segunda 

ocorrência de iphone na sentença, responsável por colocar em foco a qualidade da máquina e 

da marca. Essa inferência acontece, no entanto, porque se acredita que o falante, por ser 

cooperativo, deu – de alguma forma – o máximo de informação que poderia dar sobre a causa 

da qualidade das fotos. No entanto, essa informação não está explícita no ato de proferir a 

sentença, só sendo possível chegar a ela a partir da tentativa de capturar a intenção por trás do 

proferimento, por meio do esforço de cooperação entre falante e ouvinte, já que se parte do 

princípio de que aquele quer estabelecer alguma comunicação. 

Retomando o funk “É um pente” do grupo musical Os Hawaianos, ao escutar a parte 

em que se diz: Traição é traição, / romance é romance, / amor é amor / e um lance é um lance, 

o ouvinte tende a interpretar que romance requer mais compromisso que o lance, por exemplo, 

e que não devemos misturar essas duas categorias, como: romance é um lance ou um lance é 

romance. Além disso, o fato de o enunciador escolher expressar essa ideia dessa forma e não 

de outra revela violação da máxima de modo, já que havia uma forma mais clara de esclarecer 

possíveis confusões: um lance não é romance. A violação da máxima pode ser justamente para 

prevenir o enunciador de ser julgado como grosseiro. Dessa forma, ele escolhe uma forma mais 

sutil para expressar o significado que, aliás, dá o tom musical da composição. 

O que o exemplo do iphone e da canção tem em comum é o fato de que, quando se 

enuncia que A é igual a A, o que se está querendo dizer é que A é incomparável com outras 
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categorias diferentes de A. No exemplo do telefone, Iphone é iphone e não pode ser confundido 

com Android, enquanto no exemplo da canção, um lance é um lance e não pode ser confundido 

com romance. 

Assim sendo, se compreendemos que, pela máxima de quantidade, proposta por Grice, 

devemos apresentar a quantidade suficiente de informação no ato de comunicação (nem mais 

nem menos), numa sentença do tipo tautológica (romance é romance), em que a coisa é igual a 

ela mesma (a = a), essa máxima é violada, sendo, do ponto de vista semântico, não informativa 

e, do ponto de vista pragmático, tão informativa quanto a sentença equativa Chico Buarque é o 

vencedor do prêmio Camões 2019. O que diferencia é que elas são informativas por razões 

diferentes. 

Para Grice, portanto, sentenças tautológicas são uma violação das máximas 

conversacionais, já que, diante dessa repetição, as sentenças não são semanticamente 

informativas, tendo em vista que expressam algo trivial – a coisa é igual a ela mesma –, sendo 

assim inegavelmente todas verdadeiras. Entretanto, no uso, elas ganham significado, porque o 

ouvinte tenta retirar desses enunciados alguma informação para preservar o princípio de 

cooperação do ato comunicativo. Dessa forma, ao usar sentenças tautológicas, percebe-se que 

o falante deseja ser informativo, só que em outro nível. 

3.2.3. O verbo ser em sentenças metafóricas 

Como visto no primeiro capítulo, o emprego de sentenças com o verbo ser em 

construções metafóricas costuma ser muito presente nas gramáticas tradicionais e nos materiais 

didáticos, principalmente quando tratam da estrutura do predicado nominal. Assim sendo, esta 

seção discute a construção metafórica em sentenças declarativas com verbo ser. Busca-se 

compreender o processo de interpretação da metáfora e a participação do verbo ser nessas 

construções para além da abordagem tradicional. 

Diante da sentença Tom é um gato, pode-se compreendê-la no sentido literal ou não 

literal, dependendo do contexto que é pronunciada. Se Tom for de fato gato, pertencendo, 

portanto, ao conjunto dos felinos que levam esse nome, ela deverá ser compreendida no seu 

sentido literal, seguindo o significado convencional de cada parte da sentença. No caso de Tom 

ser um rapaz de vinte e cinco anos e pertencente ao conjunto dos seres humanos, essa mesma 

sentença deverá ser compreendida no sentido não literal, demandando um processo de 
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compreensão mais complexo, já que, neste contexto, Tom é um gato é denotativamente uma 

sentença falsa, e, por isso, viola a máxima de qualidade, que indica que não se deve dizer o que 

se acredita ser falso. 

Grice, no campo da Pragmática, considera que a metáfora, dentro do campo de análise 

das máximas conversacionais, é uma exploração da máxima da qualidade, já que visa a levar o 

ouvinte a buscar semelhanças entre as palavras de categorias distintas. Diante da sentença A 

infância é uma gaveta fechada, percebe-se uma falsidade categorial, afinal infância não 

pertence à categoria das gavetas, portanto, com o proferimento da sentença, o falante viola a 

máxima da qualidade, que determina “Não diga o que você acredita ser falso”. Entretanto, 

quando assim procede, segundo Grice, o falante está atribuindo algum(ns) traço(s) da gaveta 

ao termo infância como a ideia de guardar, preservar algo. O ouvinte, por sua vez, não somente 

reconhece que a sentença é falsa, como realiza uma interpretação por meio da implicatura no 

esforço de encontrar uma relação entre esses dois termos – infância e gaveta –, restaurando a 

cooperação e reabilitando o diálogo ou a conversação. Dessa forma, “para termos uma metáfora, 

o falante deve proferir algo que sabe ser falso e sabe que seu interlocutor sabe ser falso e sabe 

que o falante sabe ser falso (o looping) com a intenção de sugerir semelhanças” (OLIVEIRA & 

BASSO, 2014, p. 61). Percebe-se, com isso, que a interpretação de uma metáfora ocorre no 

processo de extensão de vocábulos que pertencem a categorias distintas. 

Percebe-se que, ao restringir a análise das sentenças metafóricas com verbo ser 

visando a apenas a identificação dos termos que compõem a sentença, os compêndios 

gramaticais deixam de explorar uma importante relação entre os termos que a compõem com a 

formulação de seu sentido no domínio pragmático. 

3.3. CONSIDERAÇÕES 

Neste capítulo, propôs-se analisar a contribuição do verbo ser para o significado das 

sentenças declarativas para além da descrição presente nas gramáticas tradicionais de língua 

portuguesa, buscando nos conceitos da Semântica Formal um novo olhar sobre as sentenças 

compostas pelo verbo de cópula ser. 

Percebe-se que a Semântica Formal apresenta uma contribuição do verbo ser para além 

das propriedades aspectuais e temporais. Ao ter como base o princípio da composicionalidade 

operando nas sentenças, consegue-se discutir muitos elementos do significado que são 

ignorados pelo material tradicional, por meio das relações entre conjuntos, em que o emprego 
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do verbo ser em estruturas que estabelece não só relação de inclusão, entre indivíduos e 

categorias ou entre categorias, como também de igualdade entre os termos, na perspectiva 

fregeana. 

A Pragmática, por sua vez, oferece uma contribuição importante na compreensão de 

sentenças tautológicas e metafóricas, duas estruturas que ou não são trabalhadas nos materiais 

tradicionais, como no caso das tautologias, ou, mesmo sendo apresentadas como exemplo de 

sentença com verbo de cópula, como as metáforas, as relações entre os termos que as compõem 

não são exploradas. Nesses dois tipos de sentenças, a compreensão do contexto é uma etapa 

fundamental para a interpretação e, portanto, para a análise. 

Assim, tanto a Semântica quanto a Pragmática auxiliam na compreensão do 

significado de sentenças denotativas e metafóricas que são simplesmente consideradas como 

equivalentes no material tradicional. O verbo ser, portanto, pode até continuar sendo 

considerado como não significativo no sentido de que ele não apresenta um conteúdo lexical 

como andar ou estudar, mas, do ponto de vista funcional, esse verbo faz muito mais do que 

apenas carregar marcas de tempo, aspecto, pessoa etc. Ele estabelece formalmente diferentes 

relações entre os termos, como mostrou este capítulo. Diante disso, o desafio passa a ser 

conjugar os conhecimentos nas áreas da Semântica e da Pragmática Formais apresentados ao 

longo desse capítulo ao ensino de língua portuguesa na educação básica de uma forma diferente 

do que vem sendo proposto ao longo dos anos: teoria linguística e prática de exercício. No 

próximo capítulo, serão apresentadas cinco oficinas elaboradas tendo como fundamento essas 

duas áreas de atuação linguística. 
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CAPÍTULO 4. SEMÂNTICA FORMAL: PROPOSTA DE ENSINO 

INTRODUÇÃO 

O objetivo desse capítulo, que se divide em duas partes, é expor as cinco oficinas 

elaboradas para alunos do ensino fundamental e médio. A primeira parte apresenta os 

fundamentos básicos que guiaram a elaboração de todas as cinco oficinas, expondo os objetivos, 

a justificativa e a metodologia. Na segunda parte, são descritas as oficinas elaboradas para se 

trabalhar as sentenças com o verbo de cópula ser e as relações que ele estabelece no predicado 

nominal. Todas são apresentadas partindo sempre dos objetivos (geral e específicos) que se 

pretende alcançar; em seguida, expõe-se a metodologia inspirada nas orientações de Pilati 

(2017), organizada em seis etapas: (1) ativação do conhecimento prévio dos alunos, (2) 

experiências de descoberta e reflexão linguística, (3) organização das ideias, (4) apresentação 

das ideias, (5) aplicação dos conhecimentos em textos; (6) há ainda a sessão destinada à 

fundamentação teórica que guiou a elaboração da oficina, e, por fim, os recursos didáticos 

necessários para a sua aplicação. 

4.1. OS FUNDAMENTOS BÁSICOS DA ELABORAÇÃO DAS OFICINAS 

No Capítulo 2, analisamos detalhadamente a descrição proposta para o verbo ser em 

dois livros didáticos, um do ensino fundamental e outro do médio. Percebemos que a forma de 

descrever separadamente o significado de cada termo é a herança das gramáticas tradicionais 

apresentadas no Capítulo 1. Começamos a compreender, com as gramáticas descritivas, que as 

relações que esses termos operaram nas sentenças constroem o seu significado. A área da 

Semântica Formal já possui ferramentas para a compreensão do significado das sentenças de 

cópula ser. O objetivo deste capítulo é então conjugar os conhecimentos já adquiridos dessa 

área dos estudos linguísticos ao ensino de língua portuguesa na educação básica. 

Diante desse desafio, compreendemos que deveríamos apresentar esse conteúdo de 

forma diferente do que vem sendo proposto ao longo dos anos: teoria linguística e prática de 

exercício. Adotamos, para isso, a metodologia da aprendizagem ativa de Pilati (2017), seguindo 

dois objetivos norteadores na elaboração das cinco oficinas: (1) “mostrar de que forma os 

conhecimentos linguísticos podem ser usados como fundamentos teóricos norteadores da 
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prática docente” e (2) “aliar tais conhecimentos a uma metodologia que se preocupe em 

promover o aprendizado ativo dos estudantes” (PILATI, 2017, p. 16). O conhecimento 

linguístico das atividades elaboradas, como trabalhado no Capítulo 3, fundamenta-se na 

Abordagem Formal nas áreas da Semântica e da Pragmática. Além disso, optou-se pela 

elaboração de atividades interativas como forma de tornar os alunos sujeitos ativos na 

compreensão dos fenômenos linguísticos, em especial as relações dos termos das sentenças 

formadas com o verbo ser para a construção do significado geral delas, objeto central desta 

pesquisa. 

Todas as cinco oficinas têm a mesma estrutura: (1) objetivos (geral e específicos), (2) 

metodologia, (3) fundamentação teórica, (4) recursos didáticos. Na parte dedicada aos 

objetivos, parte-se sempre do objetivo geral, o conhecimento que se pretende alcançar naquela 

oficina, para os objetivos específicos, que são os passos que são dados ao longo da atividade 

para alcançá-lo. 

Na parte dedicada à metodologia, são apresentadas as etapas da oficina inspirada nas 

orientações de Pilati (2017), organizada em cinco etapas: (1) ativação do conhecimento prévio 

dos alunos, (2) experiências de descoberta e reflexão linguística, (3) organização das ideias, (4) 

apresentação das ideias, (5) aplicação dos conhecimentos em textos.  

Na parte dedicada a ‘Avaliação dos conhecimentos prévios’, busca-se identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos. A autora (PILATI, 2017) aponta que essa avaliação pode 

ser oral ou por teste diagnóstico. Nas oficinas apresentadas neste capítulo, foram preparadas 

‘Folhas de Atividades’ que não têm por objetivo atribuir ponto, mas incentivar, já neste primeiro 

momento, tanto a reflexão sobre o tipo de relação que o verbo ser estabelece na sentença, quanto 

a confiança dos alunos ao perceberem que eles sabem mais sobre a língua portuguesa do que 

supunham, proporcionando assim que o conhecimento implícito dos fenômenos linguísticos se 

torne explícito no decorrer das oficinas. No momento da ‘Experiências de descoberta e reflexão 

linguística’, de acordo com Pilati (2017, p.118), “o professor deve selecionar conjuntos de 

dados relevantes, orações ou textos, em que os aspectos linguísticos a serem estudados estejam 

presentes e possam ser objeto de análise pelos alunos”. Além disso, é importante que haja a 

manipulação do material concreto, que auxilia a compreensão dos fenômenos gramaticais e a 

aprendizagem ativa, acionando, com isso, a consciência acerca da estrutura sintática da língua 

e dos fenômenos gramaticais. Assim sendo, para tornar os alunos mais engajados na 

investigação das relações que o verbo ser estabelece nas sentenças de cópula, foram elaboradas 

atividades, como nas oficinas 1 e 2, em que não há competição e, por isso, vencedores; nas 
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oficinas 3, 4 e 5, foram elaborados jogos em que os alunos competem entre si. Para todas, foi 

selecionado um conjunto de dados vastos e variados, em forma de orações, que é o nível de 

análise da Semântica Formal. Na etapa da ‘Organização das ideias encontradas’, são ordenadas 

as descobertas dos alunos do momento da atividade ou jogo proposto. Normalmente se utiliza 

de anotações na lousa para que os alunos consigam visualizar o conteúdo proposto. No 

momento da ‘Apresentação das ideias’, incentiva-se que os alunos exponham suas ideias sobre 

os fatos linguísticos trabalhados na atividade em questão, favorecendo assim o aprendizado 

consciente e crítico do aluno. Por fim, na parte dedicada à ‘Aplicação dos conhecimentos em 

textos’, é interessante apresentar aos alunos textos em que o fenômeno estudado ocorra e 

também que eles mesmos produzam textos. 

De acordo com o objetivo de algumas oficinas, precisou-se fazer pequenas adaptações. 

Em todas, há uma atividade proposta para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos e uma 

proposta de experiência de descoberta e de reflexão linguística por meio de jogos; entretanto, 

nas oficinas 1 e 5, compactaram-se as etapas de ‘Organização das ideias encontradas’ e a 

‘Apresentação das ideias’, formando uma etapa única sob o título ‘Organização e apresentação 

das ideias encontradas’. Em relação à etapa ‘Aplicação dos conhecimentos encontrados em 

texto’, a Oficina 1 não apresenta, já que o foco principal estava na compreensão da composição 

das sentenças. Qualquer proposta direcionada à produção de texto soaria artificial. 

Em seguida, na parte destinada à fundamentação teórica, busca-se apresentar 

resumidamente os conhecimentos da área da Semântica ou da Pragmática Formal, apresentados 

no Capítulo 3, que orientaram a elaboração das oficinas. Por fim, pontua-se os recursos 

didáticos necessários para a aplicação das oficinas. 

Todas as oficinas tratam da descrição linguística no nível das sentenças, já que, como 

visto no Capítulo 3, este é o nível de análise proposta pela Semântica Formal. Entretanto, 

diferentemente do vem sendo feito no ensino tradicional, busca-se compreender não a definição 

e a função dos termos isoladamente, mas as relações que eles estabelecem entre si para a 

produção do significado da sentença, em especial com o verbo de cópula ser, que é o objeto de 

análise desta pesquisa. 

Isto posto, na Oficina 1, busca-se compreender que o processo de seleção dos 

constituintes da sentença, nas funções de sujeito, complemento e predicativo do sujeito, 

depende da natureza do verbo e que todos os falantes de uma língua, de alguma forma, têm esse 

conhecimento. Na Oficina 2, procura-se entender a relação estreita entre o sujeito e o 

predicativo e a participação do verbo de cópula ser nessas sentenças, em oposição ao emprego 
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de estar e parecer, pertencentes à mesma classe. Na Oficina 3, investiga-se os dois tipos de 

relações semânticas que o verbo ser estabelece numa sentença declarativa: pertencimento e 

inclusão. Na Oficina 4, trabalha-se o conceito, a estrutura e o significado das sentenças 

tautológicas com o verbo ser. Por fim, na Oficina 5, investiga-se as sentenças metafóricas com 

o verbo de cópula ser. 

4.2. AS OFICINAS 

4.2.1. Oficina 1: investigando e compreendendo a estrutura oracional 

4.2.1.1. Objetivos 

4.2.1.1.1. Geral 

• Compreender que o processo de seleção dos constituintes da sentença, nas funções de 

sujeito, complemento e predicativo do sujeito, depende da natureza do verbo e que todos 

os falantes de uma língua, de alguma forma, têm esse conhecimento. 

4.2.1.1.2. Específicos 

• Observar, por meio do painel “Roleta dos constituintes da oração”, que, numa sentença, 

os termos não são selecionados ao acaso e todos os falantes de uma língua 

intuitivamente sabem disso. 

• Selecionar os argumentos adequados para completar o sentido dos verbos comprar, 

precisar, ser e chover. 

• Entender que os predicados, sendo termos insaturados, impõem um número 

determinado de argumentos a fim de se tornarem saturados. 

• Compreender que o predicador, a depender de sua natureza, seleciona certos tipos de 

constituintes, e excluem outros. 

• Concluir que o significado da sentença depende da seleção adequada dos constituintes 

que a compõem. 
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4.2.1.2 Metodologia 

4.2.1.2.1 Avaliação do conhecimento prévio dos alunos 

Neste primeiro momento da oficina, o professor propõe que os alunos respondam o 

formulário a seguir. A primeira questão busca mapear se eles se reconhecem como 

conhecedores da língua em que se expressam. A segunda pergunta tenta identificar se os alunos 

compreendem o português como língua ou somente como disciplina escolar. Já a questão [3] 

busca confirmar a hipótese de que todo falante sabe identificar uma sentença bem construída 

sintaticamente no português. A pergunta [4] pede que os alunos justifiquem a resposta dada 

anteriormente para demostrar o raciocínio formulado. Por fim, a questão [5] explora o 

significado da sentença, buscando saber se eles reconhecem sentenças anômalas, para, na 

questão [6], por meio da justificativa dada, compreender o raciocínio formulado. 
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Quadro 1 - Folha de atividade: “Vou te fazer umas perguntas. Seja sincero...”. 

FOLHA DE ATIVIDADE 

Vou te fazer umas perguntas. Seja sincero... 

1. Você acha que conhece bem a língua portuguesa?  

(   ) sim 

(   ) não 

2. Você considera que a língua portuguesa... 

(   ) é uma matéria da escola. 

(   ) está presente no seu dia a dia. 

(   ) só serve para fazer prova e passar de ano. 

3. Qual das frases abaixo você considera que está bem construída na língua portuguesa? 

(   ) O Brasil é o maior país da América Latina. 

(   ) América da é o Latina país maior Brasil o. 

4. Diante dessa sua resposta, por que a outra frase não está bem construída no português? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Qual das frases abaixo você considera que tem sentido na língua portuguesa? 

(   ) Pedro caminhou na praia. 

(   ) O museu caminhou no mar. 

6. Diante dessa sua resposta, por que a outra frase não tem sentido no português? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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7. As frases a seguir podem não estar bem construídas, causando algum estranhando. Mas 

você acha que o motivo do estranhamento é o mesmo? Como você explicaria a um estrangeiro 

que falou a frase (i) que ela está estranha? E como falaria no caso de (ii)? 

(i) América da é o Latina país maior Brasil o. 

(ii) O museu caminhou no mar. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Fonte: elaboração própria. 
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4.2.1.2.2 Experiências de descoberta e reflexão linguística 

No momento seguinte, o painel “Roleta dos constituintes da oração” é apresentado aos 

alunos, como visto na Figura 18. 

 

Figura 18 - Painel “Roleta dos constituintes da oração”. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

É importante que os alunos manipulem o material e percebam como foi organizado. 

Assim, pode-se começar pela roleta central, apresentando que ela é dividida em quatro partes e 

cada parte contém um verbo: é, choveu, comprou e precisa. Em seguida, analisa-se as palavras 

e expressões presentes na roleta à direta, que exercerão a função sintática de complemento ou 

predicativo: bonita, o presente e de professores. Aqui o professor explica que o ø indica a 

ausência de termo. Por fim, apresenta-se os itens que exercerão a função de sujeito: A cidade, 

Joana e A escola. Depois de reconhecer o material, todos já estão preparados para interagir com 

ele. Deve-se assim pedir a ajuda dos alunos no momento de girar as roletas, que pode começar 

da direita para a esquerda ou ao contrário, como desejarem. 

A ideia dessa dinâmica é que os constituintes da oração sejam selecionados ao acaso, 

por isso, os exemplos aqui são de alguma forma artificiais, mas são úteis para mostrar como o 

professor pode trabalhar com alguns casos que podem vir a surgir neste momento. 
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Se no jogo surgisse sentenças como na Figura 18, não se espera que os alunos tenham 

dificuldade de compreender a oração A cidade é bonita, afinal, bonita é uma característica que 

podemos atribuir aos seres não animados como cidade, assim como permaneceria bem formada 

semanticamente se outros termos contidos na roleta da esquerda tivessem sido selecionados: A 

Joana é bonita, A escola é bonita. A característica de ser bonito, portanto, pode ser atribuída 

tanto a seres animados como inanimados. 

Agora, se a sentença formada for do tipo que aparece na Figura 19, o professor deve 

refletir com os alunos se a frase A cidade choveu de professores tem “algum sentido”. 

 

Figura 19 - Painel “Roleta dos constituintes da oração”: A cidade choveu de professores. 

 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Espera-se que o aluno compreenda que a expressão choveu de professores não faz 

sentido, porque o verbo não necessita do complemento de professores. Se a construção fosse 

Choveu professores poderia ser mais aceita, porque poderíamos compreender chover não no 

sentido literal, mas no sentido figurado: apareceram muitos professores. Pode até pensar numa 

situação muito hipotética como no filme Tá chovendo Hambúrguer, mas até mesmo o título do 

filme ficaria esquisito com o emprego da preposição: # Tá chovendo de Hambúrguer. 

Acrescenta-se a esse estranhamento o não reconhecimento da estrutura na função de sujeito a 
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cidade, já que cidade é algo abstrato e não tem a característica de literalmente chover. Dessa 

forma, os termos da sentença # A cidade choveu de professores não compõem uma frase bem 

formada sintática e semanticamente, ou seja, o indivíduo não forma um significado para essa 

sentença. 

Estimula-se, portanto, por meio dessa atividade, que os alunos desenvolvam a reflexão 

sobre a língua, a capacidade formular e expressar seus conhecimentos e suas hipóteses de 

sentenças adequadas ou inadequadas semanticamente na língua portuguesa, sem julgamentos 

de certo ou errado, tão presentes ainda nas aulas de língua portuguesa. Busca-se, dessa forma, 

desenvolver a confiança dos alunos ao expressar seus conhecimentos sobre a sua língua. 

4.2.1.2.3. Organização e apresentação das ideias encontradas 

Nesta terceira parte, busca-se sistematizar os conhecimentos adquiridos na observação 

da construção das diferentes frases. Para isso, pede-se que os alunos preencham a tabela, 

presente na “Folha de Atividade” a seguir, com os termos do painel “Roleta dos constituintes 

da oração”, partindo da observação da natureza dos verbos trabalhados. 
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Quadro 2 - Folha de atividade: “Roleta dos constituintes”. 

 

FOLHA DE ATIVIDADE 

 

Vimos, por meio do painel “Roleta dos constituintes da oração”, que nós, falantes 

da língua portuguesa, não construímos frases com os termos selecionados ao acaso, pelo 

contrário: eles precisam ser devidamente selecionados para que o ouvinte ou o leitor 

compreenda o seu significado. Notamos ainda que os verbos têm sua importância nesse 

processo. 

Agora, sua tarefa será selecionar as palavras ou expressões que estão nas nuvens e 

preencher as lacunas vazias dos verbos comprou, precisa, é e choveu, presentes na tabela a 

seguir. Lembre-se: 

• construa frases que tenham significados compreensíveis; 

• não é necessário repetir nenhuma palavra ou expressão; 

• selecione apenas as palavras ou expressões que você considerar mais adequadas; 

• caso ache que não seja necessário preencher alguma lacuna, é só deixá-la vazia. 

 

 

 

 

 

 

 

 comprou  

 precisa  

 é  

 choveu  

Fonte: elaboração própria. 

 

Por fim, os alunos são convidados a apresentar o raciocínio formulado para preencher 

a tabela, compartilhando com seus colegas suas hipóteses. 

de professores 

Joana 

a cidade 

o presente 

a escola 

bonita 
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4.2.1.3. Fundamentos Teóricos 

Optou-se pela dinâmica do painel “Roleta dos constituintes da oração” por ser uma 

forma de os alunos observarem de forma lúdica que a organização das palavras na formação de 

frases numa língua não acontece ao acaso. Diante desse objetivo, foram selecionados quatro 

verbos de natureza diferentes: chover, comprar, precisar e ser, que podem formar as seguintes 

sentenças: 

 

1. Choveu. 

2. Joana comprou o presente.  

3. A escola precisa de professores. 

4. A cidade é bonita. 

 

Do ponto de vista sintático, o verbo chover não seleciona complementos, e, segundo 

Kenedy e Othero (2018, 67), possui, assim como os demais verbos que exprimem fenômenos 

naturais, “sujeitos nulos expletivos, isto é, SNs vazios que não adicionam qualquer informação 

semântica ao SV predicado da sentença”. Outros termos, que podem aparecer na sentença, irão 

servir para agregar significado, apontando as circunstâncias em que o fato ocorreu, mas a 

natureza do verbo em si não as exige. Os verbos transitivos comprar e pesquisar, por outro 

lado, selecionam dois constituintes: um na função de sujeito e outro na função de complemento. 

A diferença entre eles está no tipo de complemento: enquanto o complemento de comprar é um 

SN, o de precisar é um SPREP. Por sua vez, o verbo ser não seleciona nenhum tipo específico 

de complemento, mas, para que a sentença adquira significado, é necessário que o predicativo 

selecione um constituinte, na função de sujeito, que dê o significado da sentença. Percebe-se, 

portanto, que há predicados que não necessitam de argumentos, enquanto outros impõem um 

certo número deles para se tornar saturados. 

Busca-se, a partir disso, investigar que a natureza dos verbos interfere no processo de 

seleção dos constituintes de uma oração. O verbo comprar, por exemplo, pode selecionar tanto 

o sintagma nominal o presente quanto a escola, já que ambos podem ser objetos compráveis e 

formar sentenças como Joana comprou o presente ou Joana comprou a escola. Entretanto 

comprou não seleciona o sintagma adjetival bonita como argumento interno #Joana comprou 

bonita. Dessa forma, a expressão insaturada comprou seleciona certas propriedades de 

expressões saturadas para tomá-la como argumentos, como o presente e a escola, e exclui 
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bonita. Por sua vez, bonita atribui uma característica a um substantivo, formando sentenças 

como A cidade é bonita, Joana é bonita, A escola é bonita. O verbo ser, portanto, não seleciona 

o sujeito, mas a função de predicador, no caso bonita, que é exercida pelo predicativo. Dessa 

forma, esse processo de seleção é chamado na área da Semântica Formal de s-seleção, conforme 

apresentado na seção “Composicionalidade e Predicação” do Capítulo 3. 

Diante dos fenômenos de predicação e de seleção semântica, percebidos na descrição 

e na reflexão linguísticas vistas até aqui, chega-se no conceito semântico da 

composicionalidade, já que o significado da sentença depende da seleção adequada dos 

constituintes que a compõe. 

Por fim, o painel “Roleta dos constituintes da oração” também possibilita que os alunos 

interajam com a língua de forma concreta, seguindo os princípios da aprendizagem ativa de 

Pilati (2017, p.16), que pretende “favorecer o aprendizado consciente, crítico e mais efetivo da 

estrutura e das virtualidades do idioma”, não somente identificando e classificando os termos 

como ocorre, infelizmente, até hoje no ambiente escolar. 

4.2.1.4. Recursos didáticos 

1. Material impresso (“Folha de Atividade”). 

2. Quadro e giz ou caneta para quadro branco. 

3. Painel “Roleta dos constituintes da oração”: 

• papelão, 

• cotonete, 

• folhas de papel sulfite (A4, branco), 

• folhas de papel colorido (A4, sugestões: cartolina, cartão, color set, color plus). 
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4.2.2. Oficina 2: investigando e compreendendo a estrutura oracional com o verbo de 

cópula ser 

4.2.2.1. Objetivos 

4.2.2.1.1. Geral 

• Compreender a relação estreita entre o sujeito e o predicativo e a participação do verbo 

de cópula ser nessas sentenças. 

4.2.2.1.2. Específicos 

• Observar, por meio do painel “Predicado nominal”, que o verbo de cópula é, no 

predicado nominal, franqueado por um sujeito e um predicativo. 

• Selecionar os argumentos adequados para completar construir sentenças com o verbo 

ser. 

• Perceber que, em algumas sentenças, o verbo ser iguala o sujeito e o predicativo. 

• Deduzir que, em outras sentenças, o predicativo seleciona o verbo que exercerá a função 

de sujeito da oração. 

• Compreender que não é possível substituir o verbo ser por outro verbo de cópula, como 

estar e parecer sem que isso provoque mudanças no significado da sentença. 

• Concluir que o significado da sentença depende da seleção adequada dos constituintes 

que a compõe. 

4.2.2.2. Metodologia 

4.2.2.2.1. Avaliação do conhecimento prévio dos alunos 

O professor propõe, neste primeiro momento da oficina, que os alunos respondam a 

“Folha de Atividade”, apresentada a seguir, composta por duas atividades que procuram 

provocar uma reflexão sobre a diferença entre ser, estar e parecer. A primeira questão explora 

o conhecimento linguístico intrínseco do aluno diante de três situações em que lhe é solicitado 

indicar o verbo que usaria para descrever três estados diferentes dos personagens das histórias 

narradas, ou seja, se eles empregariam, em determinada situação, o ser, o estar ou o parecer. A 

segunda questão busca confirmar a hipótese de que todo falante sabe identificar uma sentença 
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bem construída sintaticamente no português. Para isso são listadas sentenças em que se emprega 

o verbo ser e/ou estar e/ou parecer. O aluno marca a sentença bem formada semanticamente 

com o desenho 😊 , a sentença que depende do contexto para ser considerada bem formada 

com o desenho ; a mal formado com o desenho ☹. 
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Quadro 3 - Folha de atividade: “Ser, estar ou parecer: eis a questão!”. 

FOLHA DE ATIVIDADE 

Ser, estar ou parecer: eis a questão! 

Antes da gente começar a oficina, gostaria que você respondesse um pequeno 

questionário. Não precisa ficar nervoso, porque ele é bem simples e não vale ponto! 😊 

Vamos começar? 

(1) A seguir serão apresentadas três situações. Gostaria que você marcasse a frase que usaria 

a partir de cada situação a seguir. 

Situação 1: Ana chega ao trabalho sempre sorridente. Fala com todo mundo do prédio da 

mesma forma, desejando “bom dia!”. Não desrespeitou ninguém, por isso todos gostam 

muito da Ana! 

a. (   ) Ana é gentil. 

b. (   ) Ana está gentil. 

c. (   ) Ana parece gentil. 

Situação 2: João sempre está mal humorado na escola. Responde de forma grosseira seus 

colegas, professores e até a diretora! Mas hoje chegou sorridente, desejou bom dia para o 

moço do portão, não fez bagunça e até agradeceu a professora no final aula. Dizem até que 

ele sorriu! 

a. (   ) João é gentil. 

b. (   ) João está gentil. 

c. (   ) João parece gentil. 

Situação 3: Bia não acha necessário ser simpática com as pessoas, normalmente não fala 

com ninguém. Entra muda e sai calada do escritório em que trabalha. Mas ela ficou sabendo 

que sua chefe vai escolher um funcionário para fazer um curso de aperfeiçoamento em 

Londres. Sabendo disso, começou a puxar papo com a chefe, a mandar meme por whatsapp; 

até dividiu seu chocolate! Porém, assim que fica sozinha em seu escritório, Bia fecha a cara, 

lembra que a sua chefe é uma mala, que os memes não tem graça nenhuma e deseja que tenha 

dor de barriga por ter comido seu último chocolate! 
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a. (   ) Bia é gentil. 

b. (   ) Bia está gentil. 

c. (   ) Bia parece gentil 

(2) Agora vamos analisar algumas sentenças. Calma! Não é um teste tipo certo e errado. 

Você, como um excelente falante do português, só precisa ler as frases abaixo e julgar se 

estão bem formadas, ou seja, se você as usaria sem problema. Em caso positivo, você deve 

colocar, entre os parênteses, uma carinha feliz 😊. Agora, se você acha a frase esquisita, mas 

poderia vir a usar dependendo da situação, você coloca uma carinha com a boca um pouco 

virada para a esquerda . Mas, se você não usaria em situação nenhuma, porque a frase é 

muito esquisita, não faz sentido para você, então você deve preencher o espaço com a carinha 

triste ☹. Explicado, já podemos começar!! 

a. (     ) O chão é alto. 

b. (     ) Pedro parece de São Paulo. 

c. (     ) O encontro está hoje. 

d. (     ) Paulo está blogueiro. 

e. (     ) O mar parece agitado. 

f. (     ) O show parece um sucesso. 

g. (     ) O professor de história é o Paulo. 

h. (     ) O armário parece aqui. 

i. (     ) O feijão está sem sal. 

Fonte: elaboração própria. 

4.2.2.2.2. Experiências de descoberta e reflexão linguística 

4.2.2.2.2.1. Descrevendo o tabuleiro e as peças 

No tabuleiro “Predicado nominal”, como pode ser observado na Figura 20, há quatro 

partes a serem preenchidas: a última do canto direito é a parte a ser preenchida com a peça que 

exerce função de predicativo na frase; a penúltima é reservada para acrescentar os verbos de 

ligação (ser, estar ou parecer); a antepenúltima é a parte a ser preenchida com a peça que 

exercerá a função de sujeito; por fim, há a coluna que os participantes julgam se são sentenças 
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aceitas ( ), aceitas em determinas situações (?) ou não aceitas, caso os falantes não as 

reconheçam como bem formadas (#). 

Figura 20 - Tabuleiro “Predicado nominal”: peças. 

 

Fonte: elaboração própria. 

4.2.2.2.2.2. Explicando a dinâmica 

Esta parte da oficina é dividida em três etapas. Na primeira, trabalha-se com duas 

sentenças equativas, que tem SN na função de predicativo do sujeito, e duas sentenças 

predicativas, que tem um adjetivo no predicativo. Na segunda, há duas sentenças com adjetivo 

na função de predicativo e dois advérbios na mesma função. Por fim, a terceira contém apenas 

SPREP na função de predicativo do sujeito. Na função de sujeito, sempre há SN. 

• 1ª fase: sentenças com SN e SADJ na função predicativa 

Nesta primeira etapa, os alunos irão construir frases com o verbo ser. Assim sendo, 

será necessário colocar as peças com o ser, deixando a coluna do sujeito e do predicativo 

incompletas, como consta na Figura 21 a seguir. 
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Figura 21 - Tabuleiro “Predicado nominal”: peças verbo ser. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Em seguida, os alunos são desafiados a formar frases com as peças disponíveis 

preenchendo as colunas que franqueiam o verbo ser. Por fim, avaliam, junto com o professor, 

se as frases estão bem formadas e acrescentam o (  ), como consta na Figura 22. 
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Figura 22 - Tabuleiro “Predicado nominal”: peças. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Terminada esta etapa, o professor questiona as escolhas dos alunos, estimulando que 

eles exponham o raciocínio empregado na construção dessas orações, por exemplo, o adjetivo 

gentil se refere sempre a pessoas. A frase # O móvel é gentil causa estranheza, já frágil pode se 

referir tanto ao móvel quando a Paulo, já que usamos este adjetivo para caracterizar pessoas 

sensíveis emocionalmente. Entretanto, como observado, frágil em O móvel é frágil não é o 

mesmo de Paulo é frágil, embora tenha certa semelhança. De qualquer maneira, tanto frágil 

quanto gentil atribuem uma característica. Essa função, por outro lado, não é a mesma em 

Brasília é a capital do Brasil ou Bolsonaro é presidente do Brasil. Nessas sentenças, os dois 

termos, ou as duas peças que constroem a frase apontam para o mesmo ser, seja um território 

demarcado por uma linha imaginária, seja uma pessoa que vive neste mundo. Pretende-se, nesta 

primeira etapa, que os alunos compreendem que que essas frases formam dois grupos distintos, 

porque os termos se relacionam em cada uma de forma distinta. 

Na segunda etapa, os alunos são convidados a trocar as peças com o verbo ser pelas 

peças com o verbo estar. A intensão é que eles julguem se a troca não somente altera o 
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significado da sentença, com o sinal (  ), como podem ser consideradas válidas apenas para 

alguns contextos (?) ou não válidas para nenhuma situação (#), com no exemplo da Figura 23. 

 

Figura 23 – “Tabuleiro ‘Predicado nominal”: peças. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Neste momento, os alunos expõem a diferença observada em Paulo é gentil e Paulo 

está gentil. Aqui é importante atentar que a troca dos verbos muda o significado da sentença, 

mas pode-se empregar tanto o ser quanto o estar. Por outro lado, em Brasília é a capital do 

Brasil, parece que estar não é um verbo que se encaixa bem nesta construção: por que # Brasília 

está a capital do Brasil pode não ser uma sentença válida em nenhuma situação ou, se for o 

caso, por que pode ser usada em algumas situações? Quais são elas? Mais uma vez, incentiva-

se aqui os alunos a pensar sobre os elementos que compõem a língua portuguesa e sobre o 

significado das sentenças. 

Na terceira parte, os alunos irão analisar as frases formadas com o verbo parecer. 

Novamente, irão analisar se eles usariam essas frases, se as usariam em apenas alguns contextos 

ou se não usariam em contextos algum, como na Figura 24. 
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Figura 24 - Tabuleiro “Predicado nominal”: peças. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Mais uma vez busca-se a reflexão linguística por parte dos alunos, sob a orientação do 

professor. Assim como o verbo estar, o parecer pode, para alguns, não se encaixar bem na 

sentença # Brasília parece a capital do Brasil, já para outros, pode ser uma sentença válida em 

algumas situações. Assim, é importante que esses grupos com ideias divergentes, se houver, 

apresentem o raciocínio utilizado para classificar a sentença como não válida ou válida somente 

em alguns contextos. É fundamental lembrar os alunos que não existe certo ou errado. A 

intenção é construir hipóteses que podem ou não ser válidas. O professor deve, por sua vez, 

auxiliar nas análises. 

• 2ª fase: sentenças com SADJ e SADV na função predicativa 

Esta etapa segue o mesmo processo de construção e análise das orações com predicado 

nominal da 1° etapa, o que muda são os constituintes que serão ordenados, como demostrado 

na Figura 25. 
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Figura 25 - Tabuleiro “Predicado nominal”: peças. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

O foco, nesta parte, está direcionado nos SADJs e SADVs. É importante que os alunos 

percebam que, ao escolher uma peça, seleciona-se intuitivamente a outra que fará par com ela. 

Isso quer dizer que, diante do advérbio hoje, podemos construir frases como Hoje é sexta-feira, 

mas dificilmente a frase seria # Hoje é invisível. Da mesma forma, construímos frases como O 

céu é azul ou O sofá é azul, mas estranharíamos # O vento é azul. 

Para não nos alongarmos mais na descrição da atividade, da mesma forma que 

aconteceu na 1ª fase, os alunos também aqui experimentam trocar o verbo ser pelos verbos 

estar e parecer, apresentando suas ideias e construindo hipóteses para explicar o porquê de 

determinadas sentenças serem ou não aceitas, ou de serem aceitas apenas em determinadas 

situações. 
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• 3ª fase: sentenças com SPREP na função predicativa 

Assim como nas fases anteriores, esta etapa segue o mesmo processo de construção e 

análise das orações com predicado nominal, o que muda são os constituintes que serão 

ordenados, como demostrado na Figura 26. 

 

Figura 26 - Tabuleiro “Predicado nominal”: peças. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Nesta fase, trabalha-se apenas com SPREP na função predicativa. O processo de 

seleção de seus pares fica ainda mais perceptível. Diante da peça na esquina, pode-se selecionar 

as peças O bar e, talvez, O sino, mas sentenças como # Paulo é na esquina ou # O bolo é na 

esquina, causa muita estranheza ao falante de português. Além disso, tanto a sentença O bar é 

na esquina quanto O bar está na esquina não causam estranhamento, ao contrário de # O bar 

parece na esquina. Já a construção O sino é de ouro aceita o verbo ser, o verbo parecer em O 

sino parece de ouro, mas rejeita o estar em # O sino está de ouro. Assim sendo, é interessante 

trabalhar na questão da seleção das peças, ou dos termos, que constroem as frases o significado 



116 

da sentença com cada um dos verbos considerados pela tradição como de ligação: ser, estar e 

parecer. 

4.2.2.2.3. Organização das ideias encontradas 

O professor, neste momento, pode apresentar a função de predicador do predicativo e 

seu papel de selecionar o termo exerce função de sujeito, como demonstrado na Figura 27. 

 

Figura 27 – Seleção semântica. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Embora não seja o predicador, o verbo parece exercer de tal forma função na 

construção do significado da sentença que a troca de um verbo de ligação por outro pode tornar 

a sentença anômala como observado a seguir. 

 

Tabela 1 – Predicado nominal: verbos ser, estar e permanecer. 

😊 Paulo é de Minas Gerais 

☹ Paulo está de Minas Gerais 

😊 Paulo parece de Minas Gerais 

Fonte: elaboração própria. 
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4.2.2.2.4. Aplicação dos conhecimentos em textos 

Quadro 4 - Folha de atividade: “Predicado nominal: o verbo”. 

FOLHA DE ATIVIDADE 

De acordo com tradição gramatical, os verbos de ligação “servem para estabelecer 

a união entre duas palavras ou expressões de caráter nominal (...) funcionam como elo entre 

este [o sujeito] e o seu predicativo”.  

a. Você concorda que o verbo de ligação funciona como ligação entre sujeito e predicativo?  

Justifique sua resposta com um par de frases observadas no tabuleiro. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Fonte: elaboração própria. 

4.2.2.3. Fundamentos Teóricos 

Nesta oficina, trabalha-se com dois tipos de sentenças com o verbo ser: um envolvendo 

identidade e outro envolvendo predicação. 

O termo, na função predicativa, do ponto de vista semântico, seleciona o argumento 

na função de sujeito. Na sentença Paulo é gentil, o adjetivo gentil seleciona como argumento 

animado. O mesmo ocorre na sentença Paulo é de Minais: o sintagma preposicionado seleciona 

um argumento que pertença à categoria das coisas de Minas. Esse processo de seleção de 

argumento faz parte da relação predicativa. 

Já quando dizemos Bolsonaro é presidente do Brasil, estamos estabelecendo uma 

identidade ao afirmar que tanto Bolsonaro quanto presidente do Brasil são a mesma pessoa, ou 

seja, são sentidos diferentes que representam o mesmo ente. O sentido, na proposta de Frege, 

pertencente à dimensão linguística do significado, refere-se a cada uma das expressões usadas 

para se chegar a um referente. Esses dois sentidos se referem à mesma pessoa. A referência, 

dessa forma, é a contraparte extralinguística da relação entre língua e mundo. 
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Nas sentenças Aqui é São Paulo e Hoje é sexta-feira, os advérbios de lugar e de tempo 

são ancorados nos SNs que têm como ponto de referência o evento da fala. Em Aqui é São 

Paulo, por exemplo, o advérbio dêitico Aqui se ancora no SN São Paulo, estabelecendo relação 

de igualdade entre os dois elementos, ou seja Aqui = São Paulo. O mesmo acontece em Hoje é 

sexta-feira: o advérbio hoje se ancora no SN sexta-feira, igualando esses dois elementos: Hoje 

= sexta-feira. 

Além disso, ao considerar o verbo de cópula apenas um elemento de ligação, como 

ocorre na gramática tradicional, desconsidera-se que em alguns contextos não é possível 

empregar livremente os verbos ser, estar e parecer. Não é objetivo aqui apresentar uma 

descrição detalhada sobre esse fato linguístico, por isso a explicação oferecida no livro didático 

‘Português: linguagens’, visto no Capítulo 2, sobre a diferença entre o ser, o estar e o parecer, 

nos basta para este momento. Assim, o verbo ser se refere a uma característica permanente, 

definitiva do mundo; o verbo estar indica um estado transitório; e o verbo parecer é um estado 

aparente do mundo. 

4.2.2.4. Recursos didáticos 

1. Material impresso (“Folha de Atividade”). 

2. Tabuleiro dos constituintes do predicado nominal: 

• papelão, 

• cartolina preta e amarela, 

• folhas de papel sulfite (A4, branco), 

• folhas de papel colorido (A4, sugestões: cartolina, cartão, color set, color plus). 

4.2.3. Oficina 3: investigando e compreendendo a estrutura oracional: Teoria dos 

Conjuntos 

4.2.3.1. Objetivos 

4.2.3.1.1. Geral 

• Reconhecer, tendo como base a Teoria dos Conjuntos da matemática, dois tipos de 

relações semânticas nas sentenças com o verbo de cópula ser: pertencimento e inclusão. 
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4.2.3.1.2. Específicos 

• Observar que compreendemos algumas frases em língua portuguesa tendo como 

referência os nexos lógicos da Teoria dos Conjuntos. 

• Comparar as frases Anitta é carioca e Cariocas são brasileiros. 

• Compreender que sentenças com o verbo ser podem relacionar tanto um particular 

(Anitta) a uma categoria (cariocas), quanto uma categoria (cariocas) a uma outra 

categoria (brasileiros). 

• Diferenciar e representar em conjuntos a relação de pertencimento e de inclusão que o 

verbo de cópula ser estabelece em algumas estruturas dos predicados nominais, por 

meio do jogo “O verbo ser e os conjuntos: entre o português e a matemática”. 

• Concluir que o significado da sentença depende da seleção adequada dos constituintes 

que a compõem. 

4.2.3.2. Metodologia 

4.2.3.2.1. Avaliação do conhecimento prévio dos alunos 

Para iniciar esta oficina, o professor apresenta a seguinte pergunta: Vocês acham 

possível usar conhecimento da matemática nas aulas de português? É provável que a grande 

maioria considere a comunhão das duas disciplinas quase impossível de ser feita. Então, 

propõe-se a atividade a seguir que tem como objetivo relembrar o conteúdo e demostrar que 

compreendemos algumas frases em língua portuguesa tendo como referência os nexos lógicos 

da Teoria dos Conjuntos. 

A primeira questão pretende resgatar o conhecimento que os alunos têm sobre conjunto 

como a união de elementos que possuem características ou funções em comum. Na segunda 

questão, busca-se que o aluno identifique a quantidade de elementos presentes em cada 

conjunto. Essa atividade prepara o caminho para a terceira questão, já que, nesta parte, o aluno 

constrói frases em que o verbo ser relaciona um elemento ao um conjunto ao qual pertence. 
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Quadro 5 - Folha de atividade: “E o português se mistura com a matemática!”. 

FOLHA DE ATIVIDADE 

E o português se mistura com a matemática!  

1. Observando a imagem a seguir, circule os conjuntos presentes? 

 

2. Quantos elementos há no conjunto de: 

a. animais? _____ 

b. brinquedos? _____ 

c. frutas? _____ 

d. objetos escolares? _____ 

e. instrumentos musicais? _____ 

f. letras do alfabeto? _____ 

3. De acordo com os conjuntos observados nas questões anteriores, complete as lacunas a 

seguir com os elementos ou com os conjuntos que estão falando. 

A girafa é  

A boneca é  

O “M” é  

 é uma fruta. 

 é um objeto escolar. 

 é um instrumento musical. 
 

Fonte: elaboração própria. 
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4.2.3.2.2. Experiências de descoberta e reflexão linguística 

Depois da “Folha de Atividade”, é importante que o professor demostre que sentenças 

com o verbo ser podem relacionar um particular a uma categoria (ou conjunto); ou uma 

categoria a uma outra categoria. Para isso, pode-se apresentar as seguintes sentenças: 

 

1. Anitta é carioca. 

2. Cariocas são brasileiros. 

 

Enquanto, na primeira frase, há um particular (Anitta) inserido numa categoria 

(cariocas), na segunda, há duas categorias: a categoria dos cariocas está inserida na categoria 

dos brasileiros. Podemos representar essas sentenças da seguinte forma: 

 

1. Anitta é carioca. 

 

Figura 28 - Relação de pertencimento: Anitta é carioca. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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2. Cariocas são brasileiros. 

 

Figura 29 - Relação de inclusão: Cariocas são brasileiros. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Essas representações podem ser feitas no quadro escolar pelo professor ou 

reproduzidas em formato de slides. Dessa forma, na sentença Anitta é carioca, o verbo ser 

estabelece relação de pertencimento, já em Cariocas são brasileiros a relação é de inclusão. 

Finalizada essa parte, os alunos são convidados a participar de um jogo. 

4.2.3.2.2.1. Descrevendo o painel do jogo “O verbo ser e os conjuntos: entre o português e 

a matemática” 

Neste momento da oficina, é pedido aos alunos que se dividam em grupos. Cada grupo 

irá receber um painel, apresentado na Figura 30, que tem como base uma cartolina preta e que 

recebe o título “O verbo ser e os conjuntos: entre o português e a matemática”. 
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Figura 30 - Painel do jogo “O verbo ser e os conjuntos: entre o português e a matemática”. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Este painel contém um porta cartão amarelo com o título “Frases” na parte superior 

direta, feito de papel colorido, como mostra a Figura 31. Dentro dele há envelopes, 

confeccionados com cartolina preta, com uma frase colada na face externa (por exemplo, Tati 

é jornalista). Dentro do envelope estão as funções de sujeito (Tati), verbo (é) e predicativo 

(jornalista) recortados, a fim de serem usados na primeira parte do jogo. 
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Figura 31 - Partes do painel do jogo “O verbo ser e os conjuntos: entre o português e a matemática”: 

envelopes. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Logo abaixo do envelope amarelo, há uma folha A4 azul. Este é o espaço destinado 

aos alunos para organizar e determinar a relação que o verbo ser estabelece nas frases sorteadas 

pelo professor, podendo ser entre um particular e uma categoria ou entre categorias, como pode 

ser visto na Figura 32. 
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Figura 32 - Partes do painel do jogo “O verbo ser e os conjuntos: entre o português e a matemática”: relações 

entre sujeito e predicativo. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

As fichas usadas neste momento estão no envelope verde, localizado na parte inferior 

esquerda, como consta na Figura 32.1 Neste envelope, os alunos encontrarão quatro fichas 

(pretas): em duas escrito “Particular” e nas outras duas “Categoria”. Há também outras duas 

fichas: uma intitulada “Relação de pertencimento” (laranja) e outra, “Relação de inclusão” 

(rosa). 
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Figura 32.1 - Partes do painel do jogo “O verbo ser e os conjuntos: entre o português e a matemática”: fichas. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A Figura 32.2 mostra um exemplo com a sentença Tati é jornalista. É possível 

visualizar a peça Tati na ficha “Particular”, a peça é na ficha “Relação de pertencimento” e a 

peça homem na peça “Categoria”. 
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Figura 32.2 - O verbo ser: as relações entre o sujeito e o predicativo – relação de pertencimento. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

O mesmo processo pode ser observado na Figura 32.3 com a sentença A baleia é um 

mamífero: a peça A baleia na ficha “Categoria”, a peça é na ficha “Relação de inclusão” e a 

peça um mamífero na peça “Categoria”. 
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Figura 32.3 - O verbo ser: as relações entre o sujeito e o predicativo – relação de inclusão. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Entre o envelope verde com as fichas, à esquerda, e a folha A4 azul, à direita, há um 

bloco com folhas brancas intitulado “Desenhando conjuntos...”, em destaque na Figura 32.4, 

para os alunos representarem em forma de conjuntos as sentenças já analisadas anteriormente. 
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Figura 32.4 - O verbo ser: Desenhando conjuntos. 

 

Fonte: elaboração própria. 

4.2.3.2.2.2. Explicando o jogo 

Cada grupo terá um painel no jogo para manipular as peças e a parte prática da 

construção dos conjuntos. Cada rodada tem duas partes, que computará um ponto cada uma. 

Na primeira, é sorteada uma frase pelo professor. O grupo precisará, quando 

autorizados, procurar o envelope que contém as peças. Em seguida, terão que analisar se essas 

peças ficarão nas fichas de categorias ou de particulares, e qual a função do verbo ser nessa 

construção. O professor pode impor um tempo limite ou não, fica a seu critério definir a melhor 

estratégia do jogo para o seu contexto de trabalho. Assim que todos os grupos finalizarem a 

análise (ou o tempo se esgotar), o professor pode marcar os pontos que cada grupo obteve nessa 

primeira parte da rodada. É importante que, depois de pontuado, o professor busque 

compreender o raciocínio desenvolvido pelos alunos nas resoluções certas ou erradas. 

A segunda parte da rodada consiste em o grupo representar, por meio da representação 

de conjuntos, a sentença analisada nessa rodada. Depois de todos elaborarem seus conjuntos 

(ou esgotado o tempo limite), o professor novamente pode pontuar e explicar os equívocos 

cometidos. 
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Nos envelopes, há 10 frases: 

 

1. Bia é estudante. 

2. João é artista. 

3. Tati é jornalista. 

4. Vênus é um planeta. 

5. Niterói é uma cidade. 

6. A baleia é um mamífero. 

7. O violão é um instrumento musical. 

8. O abacaxi é uma fruta. 

9. O ônibus é um meio de transporte. 

10. O ser humano é mortal. 

 

A premiação para o grupo vencedor fica a cargo do professor: atribuição de pontos 

extras, prêmios, passeios etc. 

4.2.3.2.3. Organização das ideias encontradas 

Após o jogo, sistematiza-se os conhecimentos nele adquiridos por meio do 

preenchimento das seguintes tabelas, que podem ser expostas no quadro escolar e devem ser 

preenchidas com a participação dos alunos. 

 

Tabela 2 - Relação de pertencimento. 

Particular Relação de pertencimento Categoria 

 é comunista 

Ana é  

 é imigrante 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 3 - Relação de inclusão. 

Categoria Relação de inclusão Categoria 

Cenoura é  

 é eletrodoméstico 

Gato é  

Fonte: elaboração própria. 

4.2.3.2.4. Apresentação das ideias 

Nesse momento, busca-se compreender como a seleção da categoria influencia na 

seleção do particular na sentença, por exemplo: 

 

Tabela 4 – Predicado nominal: seleção semântica. 

Particular Relação de pertencimento Categoria 

😊 Vênus é planeta 

☹ Tati é planeta 

Fonte: elaboração própria. 

 

Compreendemos o significado da sentença Vênus é planeta, porque Vênus é um 

elemento do conjunto dos planetas. No entanto, só podemos atribuir significado à frase Tati é 

um planeta se a interpretamos metaforicamente, do contrário, ela não tem lógica, já que Tati é 

um ser humano e não pertence ao conjunto dos planetas. 

4.2.3.2.5. Aplicação dos conhecimentos em textos 

Para finalizar esta oficina, o professor propõe a seguinte atividade: 
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Quadro 6 - Folha de atividade: “Conjuntos”. 

FOLHA DE ATIVIDADE 

Leia os textos a seguir: 

Texto 1 

 

Disponível em <https://www.instagram.com/p/B4DkXFPDbay/>; acesso em 22/02/2021. 

Texto 2 

 

Disponível em <https://www.instagram.com/p/B4FSF39Do9t/>, acesso em 22/02/2021. 

Vimos, por meio do jogo “O verbo ser e os conjuntos: entre o português e a 

matemática”, que frases com o verbo de ligação ser podem estabelecer tanto a relação de 

pertencimento, entre um particular e uma categoria, quanto a relação de inclusão, entre duas 

categorias. Notamos, também que podemos representar essas sentenças em forma de 

conjuntos. 

1. Sua tarefa, neste momento, será representar em conjuntos as frases a seguir: 
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a. Brasil, Argentina, Panamá são países americanos. 

 

b. Meu tio é estadunidense. 

 

2. Agora chegou a vez de explicar como os conjuntos ajudam a esclarecer que sentenças 

como Meu tio é americano, para se referir somente às pessoas que nascem nos Estados 

Unidos, podem ser consideradas equivocadas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Fonte: elaboração própria. 

4.2.3.3. Fundamentos Teóricos 

Nesta oficina, adota-se a formulação matemática da Teoria dos Conjuntos como 

metalinguagem para representação do significado. Assim sendo, se, para os estudos 

linguísticos, o verbo ser é apenas um, para os matemáticos ele é traduzido por meio de três 

símbolos diferentes: Î, que expressa uma relação de pertinência, entre um indivíduo e um 

conjunto; Ì, que expressa uma relação entre conjuntos; e =, que expressa uma relação de 

igualdade entre indivíduos (ILARI, 2016 p. 136). Nesta oficina, optou-se por trabalhar com as 

duas primeiras, já que a relação de igualdade foi trabalhada na Oficina 2 nas sentenças Brasília 

é a capital do Brasil e Bolsonaro é presidente do Brasil. 
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Na parte destinada às “experiências de descoberta e reflexão linguística”, os alunos 

visualizam as relações que o verbo ser estabelece em Anitta é carioca e Cariocas são 

brasileiros. Em Anitta é carioca (Figura 5), Anitta é um indivíduo, um elemento particular, já 

carioca informa o conjunto dos indivíduos naturais do Rio de Janeiro, ao qual Anitta pertence. 

Assim, a sentença Anitta é carioca estabelece uma relação de pertencimento de um particular 

(Anitta) a um conjunto (cariocas). Por outro lado, na sentença Cariocas são brasileiros (Figura 

6), temos o conjunto de cariocas inserido no conjunto dos brasileiros, sendo, portanto, uma 

relação entre categorias. 

Dessa forma, por meio da Teoria dos Conjuntos da Semântica Formal, os alunos não 

somente compreendem, como também visualizam duas possíveis relações que o verbo de 

cópula ser pode estabelecer numa sentença declarativa: de pertencimento e de inclusão. 

4.2.3.4. Recursos didáticos 

1. Material impresso (“Folha de Atividade”). 

2. Quadro e giz ou caneta para quadro branco. 

3. Painel do jogo “O verbo ser e os conjuntos: entre o português e a matemática”. 

• cartolina preta, 

• folhas de papel sulfite (A4, branco), 

• folhas de papel colorido (sugestões: cartolina, cartão, color set, color plus). 

4.2.4. Oficina 4: investigando e compreendendo a estrutura oracional com o verbo de 

cópula ser em sentenças tautológicas 

4.2.4.1. Objetivos 

4.2.4.1.1. Geral 

• Conhecer o conceito, a estrutura e o significado pragmático das sentenças tautológicas 

com o verbo ser. 

4.2.4.1.2. Específicos 

• Compreender a estrutura sintática das sentenças tautológicas com o verbo ser. 
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• Entender que, fora do contexto, as sentenças tautológicas não são informativas. 

• Avaliar o sentido pragmático de sentenças tautológicas na letra da canção “É um pente”. 

• Diferenciar, por meio do tabuleiro “Jogo da velha: sentenças tautológicas com ser”, a 

relação de igualdade composta por termos iguais (a = a) daquelas compostas por termos 

distintos (a = b) nas sentenças de cópula com o verbo ser. 

• Criar hipóteses acerca do significado da sentença tautológica Uma mãe é uma mãe por 

meio da realização da “Folha de Atividades”. 

4.2.4.2. Metodologia 

4.2.4.2.1. Avaliação do conhecimento prévio dos alunos 

O professor, no primeiro momento da oficina, propõe que os alunos respondam as 

questões propostas na “Folha de Atividade”, composta de duas situações em que os alunos 

precisam explicar as sentenças tautológicas Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa 

e Treino é treino. Jogo é jogo. 

 

Quadro 7 - Folha de atividade: “O que a gente quer dizer quando parece que a gente não tá dizendo nada?”. 

FOLHA DE ATIVIDADE 

O que a gente quer dizer quando parece que a gente não tá dizendo nada? 

Pierre é um rapaz francês que veio ao Brasil aprender a falar a língua portuguesa. 

Ele gosta muito daqui, mas tem dificuldade de entender algumas coisas que os brasileiros 

falam, então passou a publicar suas dúvidas numa rede social para as pessoas as explicassem. 

Se você fosse um seguidor do rapaz francês no Facebook, como explicaria essas frases? 

1° Dúvida: 

“Meu amigo João estava zoando o Pedro, porque o Pedro não gosta de salsicha, mas sua comida 

preferida é cachorro-quente. Todos riram, porque João disse que no cachorro-quente tem salsicha. O 

Pedro um pouco chateado disse que Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Essa frase não 

tem nenhum sentido para mim, porque parece que não estão dizendo nada, já que as palavras só estão 
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repetidas. Mas parece que todos entenderam, porque riram muito. Me ajudeeeemmmm!!! O que quer 

dizer isso de Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa???????” 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2º Dúvida 

“Eu não entendo quando vocês falam Treino é treino. Jogo é jogo. Um amigo falou hoje isso quando 

saiu o resultado das eleições de São Paulo para prefeito. Acho que o candidato que ele votou, tb 

ganhou. Mas o que isso tem a ver com treino e com o jogo? Às vezes eu tb escuto essa frase quando 

jogo futebol no domingo com o pessoal do prédio e o meu time ganha. Mas a gente não está treinando, 

a gente está jogando!!! Me ajudeeeemmm a entender isso de Treino é treino. Jogo é jogo.” 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Fonte: elaboração própria. 

4.2.4.2.2. Experiências de descoberta e reflexão linguística 

Para introduzir o assunto central da oficina, é interessante que o professor reproduza a 

canção “É um pente” num aparelho de som. É importante que o aluno possa visualizar a letra, 

seja de forma impressa ou projetada em um slide. 
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É um pente 

Os Hawaianos 

Um pente é um pente, 

é um pente, 

é um pente... 

Traição é traição, 

Romance é romance, 

amor é amor, 

e um lance é um lance. 

Olha a sequência do Pente. 

Um pente é um pente, 

é um pente, 

é um pente... 

 

Disponível em: <https://www.letras.com.br/os-hawaianos/e-o-pente>. 

 

Depois de escutar a canção, o professor trabalha a compreensão do texto, 

principalmente com o trecho Traição é traição / romance é romance / amor é amor / e um lance 

é um lance. Neste momento, é importante que os alunos observem que o verbo ser , assim como 

as sentenças tautológicas trabalhadas na “Folha de Atividade”, está igualando dois termos 

iguais: traição = traição; romance = romance; amor = amor; um lance = um lance. Se a gente 

desconsiderar o contexto, ela não nos diz nada, já que uma coisa é igual a ela mesma. Essas 

sentenças não são semanticamente informativas, já que expressam algo trivial: a coisa é igual a 

ela mesma, sendo, inegavelmente, todas verdadeiras. Essas são, portanto, sentenças 

tautológicas. 

4.2.4.2.2.1. Descrevendo e explicando o tabuleiro “Jogo da velha: sentenças tautológicas 

com ser” 

Para compreender a função de igualdade que o verbo ser estabelece na sentença, é 

apresentado o tabuleiro com o jogo da velha. Normalmente, as pessoas jogam usando o X e O, 

e ganha a partida quem constrói primeiro uma fileira com um desses sinais. Caso nenhum dos 

participantes consiga construir uma fileira de sinais iguais, há um empate ou, como se costuma 

falar, “deu velha”. 

Essa atividade propõe trocar X e O por sentenças tautológicas da canção “É um pente”, 

como podemos observar na Figura 33. 
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Figura 33 - Tabuleiro “Jogo da velha: sentenças tautológicas com ser” e peças. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como no jogo tradicional do jogo da velha, mantém-se dois jogadores. Aquele que 

conseguir marcar a primeira sentença tautológica é o vencedor, como apresentado na Figura 34. 

Caso ninguém consiga, “deu velha”. 

Figura 34 - Jogo da velha: as peças no tabuleiro. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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O professor pode elaborar apenas um tabuleiro para a turma inteira ou alguns para que 

todos os alunos vivenciem a experiência concomitantemente, evitando assim qualquer 

sentimento constrangimento na dupla em ação pela observação do jogo pelos outros colegas. 

4.2.4.2.3. Organização das ideias encontradas 

Neste momento, é interessante que o professor abra espaço para que os alunos 

apresentem suas táticas de jogo. Espera-se que os alunos percebam que o verbo ser precisa estar 

no centro da frase, então não é uma boa tática colocá-lo nas extremidades direta e esquerda, na 

parte superior e inferior. Entretanto, para formar uma sentença tautológica, os termos precisam 

ser os mesmos. 

Pode ser que os alunos questionem por que “amor é um lance”, que pode surgir no 

jogo, não é uma tautológica. Esse questionamento possibilita que o professor explique que essa 

sentença não iguala dois termos iguais, mas dois termos diferentes, permitindo, a partir desse 

ponto, que ele comece a fazer uma reflexão com os alunos sobre a diferença de significado das 

duas construções, conforme será descrito na próxima seção. 

4.2.4.2.4. Apresentação das ideias 

Considerando que os alunos já conhecem o significado de tautologia e sabem que o 

verbo ser tem a função de igualar dois termos iguais em sentenças tautológicas, é possível então 

trabalhar a questão do significado pragmático dessas construções. 

O professor pode iniciar o debate questionando qual a diferença entre dizer Amor é 

amor e Amor é romance. Pode-se demostrar que a primeira sentença iguala dois termos iguais 

e a segunda, não. Fora de contexto, esta é mais informativa que a primeira. Assim, há uma 

definição do que seja amor por meio de um termo diferente, no caso, romance. Se uma pessoa 

não sabe o que é amor, por meio da frase Amor é romance pode passar a saber. O que não 

acontece com Amor é amor, em que nada parece ser explicado. 

Dessa forma, como foi discutido no início da oficina, desconsiderando o contexto, 

sentenças tautológicas não são informativas. Entretanto, ao escutar o funk, criamos um 

significado para o que está sendo dito. Neste momento os alunos são incentivados a criar 

significados para o refrão traição é traição, romance é romance, amor é amor, e um lance é um 

lance. Pode também questioná-los se haveria outra forma de dizer essa mesma coisa e como 

poderia ser dito. 
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4.2.4.2.5. Aplicação dos conhecimentos em textos 

Quadro 8 - Folha de atividade: “Tautologia”. 

FOLHA DE ATIVIDADE 

Leia os textos a seguir: 

 

Vimos na oficina que as sentenças tautológicas como Um lance é um lance e Romance é 

romance, à princípio, não nos informam muita coisa. Imagine que você quer saber o significado da 

expressão um lance e pergunta para seu irmão que te responde um lance é um lance! Você, a partir 

dessa resposta, sabe o que é um lance? Isso acontece porque um lance é um lance não é uma frase 

informativa. Entretanto, no contexto da canção, conseguimos criar um significado para essas frases, 

podendo ser uma indicação de que um lance é diferente de romance, por exemplo. 

No quadrinho acima, por sua vez, o personagem Filipe, que não gosta de ir à escola, de 

levantar cedo e de fazer lição de casa, também usa a sentença tautológica Uma mãe é uma mãe. 

Considerando que Filipe quer dizer alguma coisa ao utilizar essa tautologia, como vimos na canção 

“É um pente”, crie uma hipótese de como nós devemos entender a frase Uma mãe é uma mãe. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Fonte: elaboração própria. 
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4.2.4.3. Fundamentos Teóricos 

Nessa oficina, trabalha-se tanto questões da Semântica Formal quanto da Pragmática. 

Em relação à área da Semântica Formal, pela perspectiva de Frege (1892), apresenta-

se a relação de igualdade em sentenças com o verbo de cópula ser. Como motivação para a 

reflexão linguística, analisam-se as sentenças Traição é traição, Romance é romance, Amor é 

amor, Um lance é um lance, da letra da canção “É um pente” do grupo Os Hawaianos. Todas 

essas sentenças expressam relação de igualdade entre termos, ou seja, traição = traição; romance 

= romance; amor = amor; um lance = um lance. O que essas sentenças expressam é que uma 

coisa é igual a si mesma (a = a), por isso são consideradas pela Lógica Formal como não 

informativas e são chamadas de sentenças tautológicas. 

Entretanto, essa canção não faria tanto sucesso se os ouvintes não construíssem 

significados para ela. Por isso, busca-se na Pragmática as ferramentas necessárias para a 

compreensão dessas sentenças para além da perspectiva da Lógica. Vale ressaltar, todavia, que 

não é de interesse explicitar na oficina conceitos da Pragmática como, por exemplo, as máximas 

de Grice, mas fazê-los compreender o processo de construção de significado dessas sentenças: 

olhando primeiro para a estrutura da sentença, para depois se atentar para o(s) significado(s) 

que criamos a partir dela. Assim sendo, é interessante observar que o enunciador escolheu 

expressar sua ideia em forma de tautologias um lance é um lance, e não de outra como um lance 

não é romance. Essa escolha revela a violação da máxima de modo, já que havia uma forma 

mais clara de esclarecer possíveis confusões. A violação dessa máxima pode ser justamente 

para prevenir o enunciador de ser julgado como grosseiro, escolhendo uma forma mais sutil 

para expressar o significado. 

Além disso, como ouvintes, tendemos a interpretar a sentença romance é romance no 

sentindo de que romance requer mais compromisso que o lance, por exemplo, e que não 

devemos misturar essas duas categorias, como: romance é um lance ou um lance é romance. 

Assim, quando se enuncia que A é igual a A, o que se está querendo dizer é que A é 

incomparável com outras categorias diferentes de A. Assim sendo, um lance é um lance e não 

pode ser confundido com romance, por exemplo. Conclui-se que, do ponto de vista semântico, 

as sentenças Traição é traição, Romance é romance, Amor é amor, Um lance é um lance  não 

são informativas, mas, do ponto de vista pragmático, tão informativas quanto a sentença não 

equativa Um lance não é romance. A diferença está na origem dessa informatividade. 
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O ponto central de reflexão e análise linguística dessa oficina, portanto, são as 

sentenças tautológicas com o verbo ser. 

4.2.4.4. Recursos didáticos 

1. Material impresso (letra de canção “É um pente” e “Folha de Atividade”). 

2. Aparelho de som para reprodução da canção “É um pente”. 

3. Quadro e giz ou caneta para quadro branco. 

4. Tabuleiro “Jogo da velha: sentenças tautológicas com ser”: 

• cartolina preta, 

• folhas de papel sulfite (A4, branco), 

• folhas de papel colorido (A4, sugestões: cartolina, cartão, color set, color plus). 

4.2.5. Oficina 5: investigando e compreendendo a estrutura oracional com o verbo de 

cópula ser em sentenças metafóricas 

4.2.5.1. Objetivos 

4.2.5.1.1. Geral 

• Compreender o processo de interpretação de sentenças metafóricas com o verbo ser, 

pela Abordagem Formal. 

4.2.5.1.2. Específicos 

• Observar a sentença metafórica Meredith é o Sol. 

• Selecionar as características do Sol que podem ser atribuídas à Meredith. 

• Reconhecer que sentenças metafóricas relacionam as palavras de categorias distintas. 

• Entender que selecionamos algumas características e excluímos outras da relação 

metafórica para a construção do significado das sentenças com verbo de cópula ser. 

• Concluir que o significado da sentença metafórica depende do entendimento do 

significado de cada parte que compõe a sentença. 

• Criar um post – para ser publicado em uma rede social – em que a parte não verbal 

reproduza o sentido literal de uma sentença metafórica. 
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4.2.5.2. Metodologia 

4.2.5.2.1. Avaliação do conhecimento prévio dos alunos 

Neste primeiro momento, pede-se aos alunos que respondam duas questões, a fim de 

dar início às atividades que compõem esta oficina. 

 

Quadro 9 - Folha de atividade: “Quando a gente diz Meredith é o Sol, o que estamos querendo dizer?”. 

FOLHA DE ATIVIDADE: 

Quando a gente diz Meredith é o Sol, o que estamos querendo dizer? 

1. Observe o diálogo a seguir e marque a opção que contenha o significado da frase em 

destaque: 

- De qual frase de Grey’s Anatomy você mais gosta? 

- Gosto quando a Cristina Yang diz que a Meredith é o Sol. 

(A) Meredith é o outro nome dado ao Sol, ou seja, podemos falar “Sol” ou “Meredith”. 

(B) “Meredith” é uma pessoa que tem algumas das características do “Sol”. 

2. Se você marcou a letra B, marque as características do Sol que podem ser atribuídas 

à “Meredith”. 

a. (    ) redonda 

b. (    ) é fonte de luz 

c. (    ) ilumina o que está ao redor 

d. (    ) amarela 

e. (    ) é muito quente 

f. (    ) é o centro do sistema 

g. (    ) muito grande 

Fonte: elaboração própria. 
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Respondidas as questões, o professor indica que as pessoas não têm grandes 

dificuldades em entender o significado de sentenças como Meredith é o Sol, já que 

depreendemos, pelo conteúdo do diálogo entre as duas pessoas, que o referente da palavra 

Meredith não é um astro celestial propriamente dito, mas um ser humano. Se ela não é o Sol, 

propriamente dito, selecionamos intuitivamente algumas características do Sol, como: “é fonte 

de luz”, em sentido não físico, “ilumina o que está ao redor”, “é o centro do sistema”; e 

excluímos outras, como: ser “redonda”, “amarela”, “quente”, “muito grande”. Diante desse tipo 

de sentença, chamada metafórica, o ouvinte busca semelhanças entre as palavras de categorias 

distintas, criando um significado para ela. 

4.2.5.2.2. Experiências de descoberta e reflexão linguística 

4.2.5.2.2.1. Descrevendo e explicando o jogo “Metáfora e Ação” 

Neste momento da oficina, é solicitado aos alunos que se dividam em grupos. Quem 

determinará a quantidade de alunos em cada grupo e a quantidade de grupos é o próprio 

professor, a depender de seu contexto de trabalho. Se precisar formar mais de um grupo, é 

necessário ou confeccionar mais de um painel do jogo ou adicionar mais frases à competição. 

Isso fica a critério do professor. 

Cada grupo recebe o painel, apresentado na Figura 35, que tem como base uma 

cartolina preta e que recebe o título “Metáfora e Ação”. 
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Figura 35 - Painel do jogo “Metáfora e Ação”. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na elaboração do jogo, foram formuladas, a título de ilustração, cinco frases 

metafóricas, mas podem ser acrescidas outras, tais como: 

 

1. João é um gato. 

2. Os seus olhos são dois diamantes. 

3. O problema é só a ponta do iceberg. 

4. Você é muito porco. 

5. Meu sobrinho é um anjo. 

6. Camila é uma florzinha! 

7. Mari é um trator. 

8. Você é o Sol. 

9. A minha casa é uma prisão. 
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10. Meu irmão é um mostro. 

11. Meu amigo é um palhaço. 

12. Seu coração é de pedra. 

13. Minha tia é uma cobra! 

14. Você é luz! 

15. Marcus é muito galinha! 

16. Você é chifrudo!  

17. Esse livro é uma Bíblia! 

18. Sua casa é um castelo! 

19. Minha mãe é uma rainha! 

20. Meu estômago é um poço sem fundo. 

21. Meu filho é um tesouro 

 

No painel “Metáfora e Ação”, há duas colunas: na primeira, que está desde o início 

visível para os grupos, consta o referente na função de sujeito junto com o verbo de cópula é; a 

segunda lacuna, que contém o termo na função sintática de predicativo do sujeito, encontra-se 

velada. Será nesta coluna que o jogo irá se concentrar, já que os alunos precisarão descobrir as 

categorias distintas do sujeito que estabelecerão a relação metafórica. 

O grupo escolhe a frase da rodada e indica um único colega para representar o grupo. 

Escolhido, o aluno irá até o professor descobrir a parte que está encoberta, na coluna da direita. 

Para que os seus colegas descubram a parte que está faltando, o representante do grupo pode 

escolher uma entre as três opções: desenhar, fazer mímica ou descrever. Sendo cinco frases, o 

grupo pode recorrer ao cartão do “Desenho” e do “Fazer mímica” uma única vez e ao cartão 

“Descrever” três vezes, como consta na Figura 36. Opta-se por essa distribuição para estimular 

que os alunos explorem mais a função linguística no processo de seleção de substantivos, 

adjetivos e/ou verbos na descrição. 
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Figura 36 - Cartões do jogo. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Se a frase escolhida for o número 1, João é um gato, como na Figura 37, o aluno 

representante poderá escolher descrever o termo “um gato”, indicando as características como 

bigode, pequeno, dorminhoco etc.; poderá fazer mímicas que lembrem esse ser; ou poderá 

desenhá-lo. Depois dessa etapa, que pode valer 1 ponto, os alunos precisam explicar o que 

significa a frase João é um gato, valendo mais um 1. 
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Figura 37 - Painel: “João é um gato”. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

O jogo continua com os grupos seguindo as etapas: escolher da frase, adivinhar a parte 

encoberta, representando-a da forma escolhida pelo aluno representante, de acordo com um dos 

três cartões, e explicar o seu significado. Quando todos os envelopes forem desvirados, como 

consta na Figura 38, o jogo é encerrado. O grupo com mais pontos é o vencedor. 
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Figura 38 - Painel: “Todos os envelopes desvirados”. 

 

Fonte: elaboração própria. 

4.2.5.2.3. Organização e apresentação das ideias encontradas 

Após o jogo, busca-se sistematizar os conhecimentos adquiridos durante a dinâmica, 

por meio do preenchimento da seguinte tabela: 

 

Tabela 5 - Sentenças metafóricas com o verbo ser. 

Sentenças metafóricas 

Os elementos da categoria 

Selecionados Excluídos 

1. Meu sobrinho é um anjo.   

2. Seu coração é de pedra   
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3. João é um gato.   

4. Meu amigo é um palhaço   

5. Minha mãe é uma rainha   

Fonte: elaboração própria. 

 

Em seguida, busca-se compreender como as partes selecionadas das categorias 

presentes na sentença metafórica constroem o significado da sentença. É importante, nesta 

etapa, que o professor deixe os alunos expressarem suas hipóteses, mas saiba também intervir 

nos momentos em que alguma hipótese não seja válida para o conteúdo apresentado, no jogo 

constante entre apresentação e organização das ideias encontradas. 

4.2.5.2.4. Aplicação dos conhecimentos em textos 

Quadro 10 - Folha de atividade: “Sentenças metafóricas”. 

FOLHA DE ATIVIDADE 

Ao longo da oficina trabalhamos com sentenças metafóricas. Vimos que, para 

compreender seu significado, não podemos compreendê-las no sentido literal, mas 

precisamos buscar semelhanças entre seres diferentes; por exemplo, João é um ser humano, 

mas Maria falou que João é um gatinho. É normal que as pessoas busquem traços que os 

gatos possuem, como bonito, charmoso, fofinho etc., e os relacionem ao João. Essa forma de 

criar significado para essas sentenças é muito comum no nosso cotidiano. 

A seguir, temos um texto que emprega a sentença metafórica O amor é pro seu bico 

e a reproduz, na parte visual, a forma literal: o amor, representado em forma de coração, está 

no bico de um pássaro. Sua tarefa agora será criar um post para ser publicado numa rede 

social em que a parte não verbal, que pode ser um desenho, uma colagem, uma fotografia 

etc., reproduza o sentido literal de uma sentença metafórica. 
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Vamos produzir... 

Fonte: elaboração própria. 

4.2.5.3. Fundamentos teóricos 

O foco dessa oficina é entender o processo de interpretação da metáfora e a 

participação do verbo ser nessas construções. O campo da Pragmática nos ajuda a compreender 

esse fenômeno, já que Grice, dentro do campo de análise das máximas conversacionais, 
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considera que a metáfora é uma exploração da máxima da qualidade, pois visa a levar o ouvinte 

a buscar semelhanças entre as palavras de categorias distintas. Isso ocorre porque, diante da 

sentença João é um gato, percebe-se uma falsidade categorial, afinal o indivíduo João não 

pertence à categoria dos gatos, portanto, com o proferimento da sentença, o falante viola a 

máxima da qualidade, que determina “Não diga o que você acredita ser falso”. Entretanto, 

quando assim procede, segundo Grice, o falante está atribuindo algum(ns) traço(s) do gato ao 

termo João como a ideia de bonito, charmoso, delicado. O ouvinte, por sua vez, não somente 

reconhece que a sentença é falsa como realiza uma interpretação por meio da implicatura no 

esforço de encontrar uma relação entre esses dois termos – João e gato – , restaurando a 

cooperação e reabilitando o diálogo ou a conversação. Dessa forma, “para termos uma metáfora, 

o falante deve proferir algo que sabe ser falso e sabe que seu interlocutor sabe ser falso e sabe 

que o falante sabe ser falso (o looping) com a intenção de sugerir semelhanças” (OLIVEIRA e 

BASSO 2014, p. 61). Percebe-se, com isso, que a interpretação de uma metáfora ocorre no 

processo de extensão de vocábulos que pertencem a categorias distintas. 

4.2.5.4. Recursos didáticos 

1. Material impresso (questionário para a ativação dos conhecimentos prévios e “Folha 

de Atividade”). 

2. Painel do jogo “Metáfora e Ação”: 

• cartolina preta, 

• folhas de papel sulfite (A4, branco), 

• folhas de papel colorido (A4, sugestões: cartolina, cartão, color set, color plus). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há uma passagem do romance Grande sertão: veredas em que o narrador Riobaldo diz 

brilhantemente “A gente só sabe bem aquilo que a gente não entende” (ROSA, 2006, p.378). A 

princípio, essa frase lida com o absurdo de saber o que não se entende, mas ela faz total sentido 

para esta pesquisa. 

Este trabalho se iniciou pela desconfiança de que a definição do verbo de cópula ser 

no predicado nominal apenas estabelece a ligação entre o sujeito e o predicativo não era 

suficiente para descrever as sentenças em que ele ocorre. Os livros didáticos repetem essa 

definição incansavelmente, de edição para edição. Então, buscou-se mapear inicialmente as 

definições e classificações propostas nas principais gramáticas tradicionais do século XX e 

XXI, por considerar que elas serviam de fundamentação teórica para a elaboração dos livros 

didáticos. Essa hipótese foi confirmada, já que conseguimos observar vários pontos em comum 

entre a definição proposta nesses materiais didáticos e a gramática de Cunha (1980), por 

exemplo. Só que as gramáticas também não são elaboradas a partir do nada, por isso voltamos 

nossa atenção para a Nomenclatura Gramatical Brasileira, que de fato influenciou a organização 

de todas as gramáticas de cunho tradicional que vieram a partir de sua publicação, adotando ou 

não sua terminologia. 

Se, na parte do material tradicional, o verbo ser é considerado apenas um elemento de 

ligação, vimos que as atividades propostas nos livros didáticos colocam essa definição na 

prática. A troca de um verbo por outro, sem se atentar para a mudança de significado, é um tipo 

de atividade que não estimula nenhum tipo de reflexão linguística por parte do aluno. E se só 

isso não fosse ruim, em frases em que a troca não é possível, nenhuma justificativa é oferecida. 

O aluno só segue para outra questão em que terá que identificar o sujeito, o verbo de ligação e 

o predicativo do sujeito. 

Diante desse cenário, as gramáticas descritivas, como contraponto necessário às 

tradicionais, possibilitaram que passássemos a compreender aquilo que a gente ainda não 

entendia. Na sentença de cópula, a descrição não é feita por meio de definições de termos 

isolados, mas por meio da relação entre eles. O fenômeno da predicação é trabalhado na 

educação básica principalmente nos verbos; a predicação como uma característica de 

substantivos, adjetivos e preposições ainda carece de uma abordagem mais aprofundada. As 
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gramáticas descritivas, nesse sentido, cumprem muito bem essa função, como foi observado no 

Capítulo 1. É por meio da definição e explicação de conceitos como predicação, predicador e 

predicado que as relações no predicado nominal acontecem. 

Vimos que, além da relação predicativa, já há, nas gramáticas descritivas, a relação de 

igualdade ou de equivalência entre o sujeito e o predicativo que o verbo de cópula ser estabelece 

em algumas sentenças. Essa abordagem não está sequer implicitamente presente nas gramáticas 

tradicionais e/ou nos livros didáticos. 

Entretanto, algumas lacunas, principalmente no tratamento mais aprofundado do 

significado das sentenças com o verbo ser, ainda são percebíveis nas gramáticas descritivas. 

Um exemplo observado é a ausência de uma explicação mais fundamentada para a diferença 

entre as sentenças do tipo Iphone é Iphone e Chico Buarque é o ganhador do prêmio Camões 

de 2019. As duas estabelecem relação de equivalência, mas possuem significados distintos. 

Por isso, no Capítulo 3, buscamos, na Semântica e a Pragmática Formais, novas formas 

para compreender as sentenças com o verbo de cópula ser. Assim, na abordagem da Semântica 

Formal, os conceitos de composicionalidade e predicação, as noções básicas da Teoria dos 

Conjuntos e a proposta de Frege sobre sentido e referência auxiliam na compreensão do 

significado dessas sentenças. Já na abordagem da Pragmática Formal, foi possível explicitar o 

significado de sentenças tautológicas e metafóricas com esse verbo de cópula. Essas duas áreas 

nos possibilitaram constatar que as operações semânticas presentes nas sentenças com esse 

verbo não são vácuas, mesmo que se assuma que o verbo ser seja de fato um suporte da flexão 

na sentença. Além disso, esses conteúdos foram fundamentais para promover uma explicação 

em que as lacunas presentes nos livros didáticos fossem preenchidas. 

Diante disso, assumimos o desafio de conjugar os conhecimentos já adquiridos nas 

áreas da Semântica e da Pragmática Formais ao ensino de língua portuguesa voltado para a 

educação básica de forma diferente do que vem sendo proposto ao longo dos anos. Para isso, 

elaboramos cinco oficinas que tratam das sentenças que aparecem, principalmente nos livros 

didáticos, mas que também estão presentes nas gramáticas descritivas e nas áreas da Semântica 

e da Pragmática Formais. Para todas foram elaborados e confeccionados recursos educativos 

que possibilitam aos alunos lidar com os fenômenos linguísticos de forma concreta e 

manipulável, conforme as orientações de Pilati (2017). 

Nesse caminho percorrido, podemos afirmar que hoje sabemos mais sobre as sentenças 

com o verbo de cópula ser do que quando se iniciou esta pesquisa. Mas ainda não é o suficiente, 
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já que há algumas coisas que ainda não foram completamente compreendidas e, por isso, 

apontam para pesquisas futuras. 

No Capítulo 4, especificamente na Oficina 2, observamos que, de fato, o verbo de 

ligação tem uma função na sentença, não sendo apenas um elemento de ligação, já que a troca 

de um verbo por outro é permitido em algumas sentenças, mas não em outras. Vimos isso 

também na análise de um dos exercícios do livro didático. A janela da dúvida que se abre agora 

é: por quê? Desconfiamos que a natureza do predicativo interfira nessa seleção. Talvez também 

tenhamos que considerar que os verbos de ligação não são portadores de significado, como 

tradicionalmente é tratado, estando mais no campo do aspecto. Há ainda a questão de alguns 

adjetivos não exercerem a função predicativa, tendo uso restrito como atributivos. 

Consideramos todas essas questões pertinentes de serem investigadas futuramente com um 

desafio que se mantém: como aplicar as descobertas na educação básica? 

Por fim, esperamos que, com os anos, o tratamento dado ao predicado nominal torne-

se mais reflexivo, considerando não somente os termos envolvidos nessa construção, mas uma 

abordagem que leve em conta do significado da sentença. Além disso, finalizamos este trabalho 

desejosos que as contribuições da Semântica Formal para o ensino criem raízes não somente 

pela aplicação das oficinas elaboradas neste trabalho, como também sirva de inspiração para 

uma forma diferenciada na abordagem de outros fenômenos linguísticos que fazem parte do 

currículo escolar da disciplina de português na educação básica. 
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